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الت!لاههـثتبمبأ

!!!!ب

المعج!اهدا!تبمن؟المقدساليهود!تاب!تبمن؟التوراةكتبمن

الشر!اومنطقةفلسطينأرضعلىالقدي!االإفسانحياةيصورالذىالفريدالإنسانى

وشكلالبشرملايينفىالتاريخعبراثرالذىالكتابهذا-صبمنالقدلم؟الأدنى

بدورهاأترتوتحر!اتمشاعرالواس!!تأتيرهعبروصاغوخالقهالكونبهذاعلاقته!ا

الإنسانى؟التاريخمجرىفى

و"الكتب"الكتب!امنهاعديدةأسماءولهاالتعاليمتعنىعبرية!لمةالتوراة

المقدسالكتابمنالأولىالخمسةالأسمارعلىالتوراةوتطلق"القديما"والعهد"االمقدسة

شمهيلا.وتوراةمكتوبةتوراةإدىالتوراةاليهودويقسمالأسفارعمومعلىتطلقكما

لوالأللحروفاختصاروهى11،6Tenبالعبري!تسمىأجزاءتلاتةالمكتوبةالتوراةتحوى

جزء:كلمن

وتسمىالخمسةموسىأسفارأيضاوتسمىTorahالخمنسةالتوراةأسفار-ا

".التثنية،العدد،اللاويين،الخروجءالتكوين11أسفاروتشمل11Pentatucباليونانية

والملوكوالتانىولالاوصموتيلوالقضاهيوشعأسفارويشملظ7!أ+االأنبياء-3

ححهفىالصغارعشرالأتنىالأنبياءوأسفاروحزقيالوأرمياوأشعياوالثانىالآول

صفنيا،،حبقوق،مناحوميخا،،يوناعوبيديا،،عاموس،يوئيل،هوشع:وهمأسفارهم

الأسفار.هذهعلىالنترأسلوبويغلب.ملاخىز!ريا،حجى،

ونشيدوالجامعهمتالوالأوايوبالمزاميرأسفاروتشملا،،شا!7ا+االمكتوبات-3

.الشعرىالطابععليهاويغلبالإنشاد

نإقالواحيتالمكتوب!للتوراةوشحتفسيربمثابةالشفهيةالتوراةاليهودويعتبر

ايهودقامأنالىالسينينمئاتعبرشفاههالتوراةهذهتناقلتإسوائيلبنىأجيال

بعضومعهوتصنيفهالجمحهاالميلادىانتانىالقرنفى3ح16د!لااجHanasiالناسى

عنعبارةهـ!إذMishnahبالمشنايعر!ماوضعواحيتوالمفسرينالحاخاعات

جد،عنأباشفاهةالمتناقلةاليهوديةالفقهيةا!يني!اوالشرائعالفتاوىمجموعة

وبعد"،الطهارات،المقدساتضرار،الأالنساء،العيد،البذور،11:طئأقسامست!وتحوى

وتعليقاتشروحاتعليهاو!تبواابتهـنادراس!فىاليهودعلماءبدعطويلبوقتذلك

هوواحد!تابمىوالجماراالمشناجمعواتمحا،+اع!،"االجمارأ"11باسمعرفتوتفاسير

وخصوصااسرائيلحاخامووضعدالذىوهوورشليمىالأ1التلمووهناكالتلمود،

بابلحاخامووضعهالبابلىالتلمودبينمام375عامفوكيسارينصبريااموحاخ

معالتلمودويمتل.عموالأالأشهرالتلمودوهوالميلادىالسادسالقرنبدايةفى
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الل!)51هـللبمبأ

-اليهودىللفكروالتاريخىوالثقافالدينىالأساسالتوراة

هىالخمسةموسىأسفارعليهاايصلقوالتىالقديمالعهدمنالأولالاسفاران

للآرضوإعماردالإنسانخليقةبدءتحكىالتىالأسفارتلكالكتأب!هذاموض!لح

المقدسة.رضالابدخولالإلهىمرالأوتلقيهممصرمنإسرائيلبنىبخروجوتنتهى

آدموقصةالعالمخلقبقص!يبدأوالتوراةآسفارأول"دح11enesisينالتكوسفريعد

سيرةوفيهالآباءبعصراليهوديسمي!ماتمالطوفانوقصدوهابيلوقابيلوحواء

يعقوبودخولمصرفىيوسفبقصلاالسفرينتهىحيتيعقوبوإسحاقابراهيم

معاناةبوصف11ع!ا،101افي11الخر!سفرويبدأ،يوسفوفاةتمووفاتلامصرأبنائهمع

وتلقيدموسىمعمصرمنالخروجتممصرفىالعبودي!ظلفىإسرائيلبنى

ويهتم،ألمقدسةالخيمةوصنعالذهبىالعجلوحادتةسيناءجبلعلىالعشرالوصايا

سفرويصفبها،يرتبصاوماوتقديسهاالقرألينبمسائلا"Levitانهاus"1اللاويينسفر

التثني!سفريبدوبينماسيناءصحراءفىإسرانيلبنىتيها"Numeri"العدد

يستعرضحيتإسرانيلبنىأمامخيرةالأموسىخطبلابمتابذ"11

ته.موتمخليفتهوتعيينموسىووصاياالسابقلاالأسفارأحداتالسفر

الضرورىفمندلك،تموكيفالآسفارتدوينبمسألهالإشكاليهتتعلقوعندما

01!11التقليديةالرؤيةهناكناحيةفمن،المتعارضينالنظروجهتىإدىنشيرأن ditional+

!\/1 "vieإلى.مق0138منالمدةفىوذلكالخمسةالأسفاركاتبهوموسىأنترىالتى

التعبيرصحأنالعلميةأوالوثأئقيةالنظروجهةهناكأخرىنأحيةومن،!ا.م0135

11Scholarly/\!خا vi."بمشا!لأصطدمقدالخمسةالأسفار!اتبهوموسىاعتبارإن

موسىيكتبأنيمكن!يفإذبعيد،وقتمنذالباحتيناهتمامأثارتعديدةنقدية

وكيف!رضالأجهوعلىتواضغاالناس(!ثربأندنفس!يصفوكيف!وفاتهعن

هذهكاتبانالضرورىمنإذ؟إسرائيلبنىفىآخرنبىبعدهيقملمأنهيكتب

لاحضاذلكإلىإضافة!!المقارنةيستطيعحتىآخرينأنبياءشاهدقدالكلمات

وأمرتينالقصصبعضتتكررإذالخمسةالأسفارنصفىالتكرارمشكلةالباحثون

وقصتين.وإبراهيمالرببينالعهدعنوقصتينالعالملخلققصتينفتوجد،تلاثة

سارةزوجتهأنالأجنبىالملكأمأمإبراهيمذ!ركيفتصورانوقصتينللطوفان

أخته.هى

لفضذاستخدأمعليهيعلبنصهناكوأنأسبابالتكرارلهذاانالنقادأكتشفاغد

يلقبآخرنصهناكبينماتا"11odالإنجليزيةفىوتردا"Elohim-الوهيم11لوهيةالأ

Y-"يهوهبالإله -H -W Aالإنجليزيةفىوترد'اLord'إمكانيةهنا&أصبحوهكذاا

المصدريسمىإحدأهامنفصلتننقصصيتينمجموعتينإلىالتكرارهذافصل

(.ل)اليهوىالمصدروالآخر()حهيمىلوالأ
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إحماط!-،شلثطث

....د--\.لىالفزذفى!نعانارضإسرائيلبنىدخولبعد

صحر-هـ!اتسمضاعشرتلاتذهماكو!انالسمصاحولالسياسىالواقعتر!ز

حياتالى!حيل!شفاه!كا9تروموسىويوسفويعقوبإسحاؤاوإبراهيمالآباء

بصصلأملكاعيما1اليلاسربنوأرادالمنطقةكىالصراعاشتدادومعبالماسورا،يعرف

افدشصالزاتلعتبرهالذ!داودوخلفهإسرائيللبنىملكأولااشاولاو!انأعدالهم

داود!أرمنالكريمالقرآنفىوتعالىتباركاللهبينهلماخلافافقصاملكااليهودى

السللأم.عليهماسليمانابنهوكذلكنبياملكا

المصدرمؤلف!تبالوقتهذاوكىهـايت!تحتالأسبا!طتوحيدداوداستطاع

وتولى،لخالقهموعللأقتهمالآباءتاريخبدايةوالعالمخلقفيهايصفقصصااليهوى

إلىأدتوتداعياتخللأفاتحدتتوفات!وبعد،وا.م039حوالىأبيهبعدسليمان

ومملك!القدسوعاصمتهاالجلوبفىي!وذامملكد:مملكتينإلىداودمملكةانقسام

كىاليهوكىالنصو!ان،أيلوبيتنابلسمدنهاوأهمالشمالفىإفراييم/إسرانيل

ومر!زيةهارونو!هان!للقدسالدينيةالكانةوتعظيمداودملكلتمجيدسأسالأ

.القدسهيكلفىالعبادة

منبدلافكانوالسياسيةالدينيذسلطتهتدعيمإلىإسرانيلمملكةملكاحتاج

ويشوعيوسفيمجدالذىالألوهيمىالمصدرفكانالهد!هذايخدمدينىنصوجود

ىأكىوالعبادةوالقرألينالذبحإمكانيةويؤ!دسىموأحمادلكهان!ويدعونونبن

وسبىالمملكةأسبا!صاتبعثرت.مق733اسرائيللمملكدالأشورىالسبىوبعد،مكان

وتمالإلوهيمىالنصومعهمالمجاورةيهوذامملكةإلىالبعضوهربآشور!لىاعلبهم

.هناكمغاالنصيندمج

الهيكلحوليتر!زالتىالثالتالمصدرظهر.مق006إلىوا.م077منالفترةفى

11الكهنوتىبألمصدرهذاوعرفنسابالأوقوان!االكهنوتوجماعةالذبحوشعائر

Priestlydocument"وت!اجيلإدىجيلمنشفاهةوتناقلتقديمةالمصدرهذاوقصص

النصمؤلفأبداهالذىلهارونالعداءمقابلفىالكهنلاوجماعةهارونلتأييدتدوينه

فوقموسىمعتكلمالربانهيمىإ"لألوأليهوىالنصيذ!رحينففىالإنوهيمى

هذاويحدوهارونموسىمعتكلمالربأنيذ!رالكهبوتىالنصنركطسيناء،جبل

الرابعالنصظهر.مق906إلى!ا.م064منالفزةوفى؟التوراةمصادرأكبرالمصدر

11Deute01التتنوىالمصدرباسهيعرفالذى onomy"التاريخويعرضمتآحرنصويبدوا

والشعبالملوكمصيرفربصاالعهدفكرةعلىير!زحيتدينيةنظروجهةمن

.الربمعالعهدعلىوحفاظهمبولائهم

وإلتتنوىوالكهنوتىلوهيمىالأاليهوى:هىنصوصتلاتةهنا&صارأنوبعد

عامالخمسينالنمىإلىأليهودخجق.م587عامفيهوذالمملكةالبابلىالسبىحدث
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الت!)51ثلطه!

يعدلمحيتلمخناكالدينىالواقعوا!صلاحالهيكلبماءلإعادةالقدسإدىعادوأتم

البقاءالبعضوكضلخرئالأالشعوبحماصهمالكتيروامتننداودنسلمنملكهناك

جديدامنالدينمعللتفاعلالقدسإدىرجعمنواحتاجبابلكى

الدينىوال!حمديدالإحياععمليةبقيادةالكهنةحدقامتقريبا.مق00fعاموفى

وقام.الخمسةموسىأسفاريحوىواحدمؤلففىالتلاتدالنصوصجمعإنمكان

منهم.نصأىإغفالدونجدلدمنودمجهاللمصصفصلبعملمه

رابطااواسلوباوتاريحاأدباالمصادرهذهانبحتالكتابهذافىيفاقشكريدمانإن

المؤلفاقهويذحولمقنعهأسبابتقديممحاولا،آنذاكالسياسىالواقعوبينبينها

لكتاباتههالتاريخي!،السياسي!والخلفيةببعص،بعضهموعلاقة،عاشوأمتى،ربعةالأ

وما!تم!؟منورزلىالحاالنصتدوينتمومتى،صوروهاالتىحداتبالأوعلاقاتهم

واحد؟نصدىالمختلفذالنصوصبينالتوفيقبهات!االتىالكيملاهى

لوالأالمقامفى!اتيةالتداللقدي!بالدراساتللمهتمينهامامرجعاالكتابهذايعد

!ؤلمىحولراتىالتمالنقدآتارهاالتىالتساؤلإتلعضعنالإجاقيفساهملكوند

علىوباليهوديذمحاعممديانبالآللمهتمينطمولتإضافذوسيمتلالأربعد،المصادر

والتاتيرأسرانيللسىالدبنىالوعىتشكبا!لظرو!لاسهابيعرص!ماخاص،نحو

الجدلياءالعلاقذهددخضمكىالوعىهذاصياصكذمىالقديمللعهدالمحدودغير

وبيرومؤلفيهاالإسترانيجي!الابعادداتالمتباينةالنصوصهذهبينالتعقيدالشديدة

اسرائيلبنىاسباصاانقسامزمنكىخاص!فلسطينبارضأحا!االذىالإنسانىالواقع

ل!موقفسرعي!حولبينهمافيماالعنيفوالصصهـاع"وإسرائيليهوذا11مصلكتينإلى

كىأدىالذىمرالا.وأهدافههأاختلاهـأصولهمعلىالكهنةبينالصراعتممنهما،

ودينيدسياسيدأهدا!لخدمدمقدسدنصوصتبديلوتحريفإلىالنهايذ

التاربحفىخطرا!،االأ!برهىهذهالتزييفعمليةو!انتطرفلكلواقتصادية

المزيفالنصهذااصلاد،اليوم!لىانارهامنيعانىملسطينشعبعازالوالتىالإلسات!

وارهابفلسطينأركىلاحفللألوالمشنومالمشبوهأملههالتحقيقالصهاينةاستغلهاأداة

ورلماالحديت،أححمرا!!لهامتيللاوكظائعجرائمحقلافىوارتكبواعزلالأشعبها

لعملي!وتحرض!النضهذابنريذعلى3تآ!يدفىالكتابهذاأهمهأيخضاهناتبرز

لدعاوىتفنيدالعدهذاولعا!،فريدمانأليهودىالمؤلفيتبتها!برىتزوير

الحديتصكيهاىيجربغيضذا"يهويةعنصريةلغ!علىاعتماثهمفىالصهيونيحر

%جعبىمرأىلكانس!والتىالمو!كودةرخسوالأالمختاروالشعبوالساميةال!ودكطالحق

أرصعلىللعربوالمستمرالمنطمالقتلعملياتلتبريرذلكو،يزعمون!ماإلهـية

غربىبتواطؤلبفورمنإمبرياليابريطانياوعداوإلماإل!ياوعداليكنفلملمحلسطين:

ممها.أهلهاوطردعربيذأرضلاغتصابمفضه-
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الت!لاههـثتبمل!

العربي!إلىالعبريةصالهامالكتابهذانقلز!ريا""عمروالأستاذاستطاع!قد

إلىالكتابهذاإخراجفىساهممنلكلأشكرأنوأودمشكور،وجهدشديدذذ-!

الشرقية،اللغاتقسمفىأساتذتىهمالمستحقوالتقديرالشكريستحقص!لأو!تمو

ولىالأاللحظاتوذ!رياتبالجميلاعزاكا........القاهرةجامع!ا.لآداب،حلية

إمتنانىخالصعناعبرأنأود!ما،القديمالعهدونصوصالعبريةاطغةأي!!ندش

العربىالنصمراجحةفىالرائعةبدايات!جللأعلوبالوهابعبدالد!تور/ستاذ!اص

.المتعددةلمساهماتهجودهخالدالأستاد/أيضاأشكر!ما.

حامدأيمن

-11-
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الت!لاههـثتبمل!

صقد!!!!

ونشرت.خيرةالأاتسنهالعشمرفىبقمتلبحتملخصبمتابدالكتابعذا

بدراسةالمكتمةالنسراتمنسلسلةولمحىأ!اديميذدورياتكىمضى،لمحيماشهاءب

جزاءالأهذدتلخيصوتلكالجديدذ،النتاثجبعضنشراخزتلكنني،انقديملأ!عهد

علىالبحتهذاكىوحرصت.القديمالعهدفىالمتخصصغيرللقارئميسرنحوعلي

أضفت!ما.الكتيرةالمللأحطاتوعنالمتخصص!المصطلحاتاستخدامعنا"لابتعاد

لهم.لالمسبةجديداالموضوعهذايعدالذينللقراءكخنفيدالمعلوماتبعض

منعريضاقطاعايهمالموضوعهذاأنأؤصلانيالشكلبهذاالكتابذتخيرتلقد

فىالخوضأنالي!يشارومما.ا!ديماالعهدفىالممخصصينعلىيقتصرولاالقراء

وفىالجديد،أوالقديمللعهدمقدمة!لكىتقريباتطهرالقديمالعهدتدوينمسألة

القديم.بالعهدتهت!االتى!اديمي!الاوالندواتالدورياتمحطموفىالتفاسيرمئات

.العاديرللجمههمفهومةوغيرمعروفةغيرالأقوالهذهلكن

وأوالارتقاءالنشوءنطريهمشكلاتمنلمهمايبدولةالمسطهذهتحليلنولأ

فإن.طالبكلعنهاسمعوالزبرضيةالأالكرةأ!تشافحولالجيولوجيةالبراهين

ئشرهايتملاأنهاإلاأهميذ،تقللاالقديمالعهدتدوي!مسالةحولالا!تشافات

هوذلكفىالسببيكونأنويحتمل.القديمالعهدبدرأسةتشتغلالتىالدوائرخا!3

ا!تشاكاتأوالميتالبحرلفالفمتلنوعيامنجديدةا!تشافاتوجودعدم

دقيقبحثمنجزءهيهناالا!تشافاتإنحيتاجالاباجوس"1جزرفىداروين

هذهبعض!الت!بير.لعزمنصعيرذلآجزاءالسنينمئاتاستمروطويل

جزءافسرناقدأنناأعتقدلكننيعصرها.!ىتجديدإتبمثابةتعدألاكتشافات

وهى،القديمالعهدلمدونيواضحةصورةنقدمأنونستطيعاللخزهذامن!بيرا

التصور.هذاأياهممشار!تناوجوبأعتقدوالهب.القارئتهمالتىالصورة
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التوداهرثتبملأ

!ف

القديم؟العهدكتب!ق

.عامألفيمنيمربمامنذالقدي!االعهدوالمسيحيةاليهودقيالديانتينأهليقرأ

فىوهو،رمزيبشكلوأحيانا،الخارجيالشكلناحي!منأحيانافيهيخوضونوه!ا

نسختو!مبشريا.إبداعاباعتبارهالبعضويدرسلا،إلهيلوحيتنزيلالكثيريننطر

بعضمنهأحيانأالبعضويقتبس.احر!تابأيتفووابأعدادالقديمالعهد!تاب

يأمن،أكترأحنميةلغاتإلىترجمفوتمت(.دقيقغيرأودقيق)بشكلالفقرات

!تابأول!ون!حانبإلىذلك!بيراأدبياعملاالقديمالعهديعتبرأخر.!تاب

ويكرس.القساوس!،الدينرجألىويدرسدوالمسيحيذ،أليهودقيلبوهو.تاريخي

الناسويقرآهوالكلياتالجامعاتفىيدرس!ما،لدراستهحياتهمالأحبارتلاميذ

عف!يكتبونمناثوهفاتقديسدونإليهينطرمنوهناك.ويقدسونهويتدارسونه

فىماتواومنكدي!علم!بيشون!!وهناكيحبوند.منهناكوحولهويتجادلون

.؟كتبدالذيمننعر!لالكننا.سبيله

تقاف!فى!بيراد،رألعبالذىالكتابهذأدونمننعرفلاأنناحقالغريبإنه

بتدوينقامواالدينهوي!عنالتساؤلإلىالرواياتبعضوتشير،المسيحيين،اليهود

النبيإلىوالمراتيموسى!لىالخمسهالتوراةأسفارفنسبتالمختلفةالقديمالعهدأسفار

هذه!انتادانعرفاننستطيع!يفلكن.9Uالملكإلىالمزاميرسفرونصفإرميا،

لا؟!أمحقيقيةالمختلفةالروأيات

القرنيرفىوتوصلو!الخعياللغزهذاحلعامألفمدىعلىالباحتونحاول

هذهمنبعضدونحالتالتقليديلآالمعتقداتأنإلامذهللا،اكتشافاتإدىالماضيين

ل!تأووالعلمالدينبيرالصراعصينبعلمالألجاتهذهتطورأن!ماالإ!تشافات،

الرواياتدرسواالبأحينمنالعظمىفالغالبيةصحيحوالعكسوالعلمانيةالدين

علىحصلوأممننطرأئكمعاتيقلل!بشكلالقديمالعهدفىخبراءوكأنواالدينية

فىالبحتبداي!ممذالدينرجالمنالكتيرهناثوكان.حاسمةتقليديةإجابات

العهدلا!تشافالجهودهذهواستمرت.لنقدهقاممنهذايومتاإلىالقديمالعهد

علىحقيقيةتأليرأتلهاالسؤالهذاعنالإجابةلأنذلك.الفترةهذهطوالالقديم

العهدتأتيركإنمرالانهايةوفىسواء،حدعلىالصيمالعهدنقدوعلىالدينيالموروت

إلىجداععيقا!انتانياالتمرقيةألتقافةعلىتمأولاالغربيةألتقافةعلىالقديهـأ

أص!ح!يفادراكيصعب!ماالتأتير،هذاحجمعلىالوقوفيصعبأنهدرجة

مصدرد؟لعر!أندونعلي!يعتمدمصدراالقديمالعهد

ولو!تبوه؟الذينهمدمن،رفيعأدبيعملأنهعلىالكتابهذأ!لىنظرفافلو
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الت!)1"هـثتم!مب

صو؟تشريعاتهصاغومن؟مؤرخوههمكمنتاريخيمصدكأأنهعلىإليلالظرنا

واحد؟عملفىوضمهماوتشريعاتشعريد!حموعاتصورةفىالكتابجمع

عملي!هي،للإطلاع!تاباأورفيعأأدبا!انسواءكتابأيةقراطعمليةإن

القراءلمعظممههاالسؤالذلك؟؟!القديمالعهدقراءتنافىنلتقيفبمن،المؤلفمعاغاء

يأيدرسفعندما.تاريخياأوأدبياأوأخلاقياأودينيابالكتاباهتمامهم!انسوأء

ويسهمالمؤلفحياةعنماشيئايدرسالطالبفانالجامعةفىأوالمدرسةفى!تاب

بيروطيدذعا،قةيجدونالقراءمعظمأنونلاحظ.الكتابفه!افالشيءبعضذلك

سبيلعلىالرفيعالأدبمجالففي.!تابفىيصورهالذىالعالموبينالمؤلفحياة

القرنفىعاشروسيا"دستوييفسكى"!ونكىماشيئاالكثيرونيلاحضاائثال

بمرضوأصيبتجديديةتوريةاراءل!ذ!سياتواضمسيحياكارأنهوعشرالتاسع

فىتنعكس!رمازوف(خوةوالأبل!)إلااولاعمافىالمتصارعذالشخصياتوأنلفسي،

الشرطذرجألمن!ارا"هامت"دمشيالليسي!البوالرواياتمؤلفانأو،!تاباته

كىمتيرأأمرأنرىالتقافيلاالكتبكىو!ذلك.امراذسويتكنلم"إليوتاجور13وأن

وانعكسترسائلهعلىأترتقدالش!خصيلاتجربتدأنوهوفرويد""سيجموندحياة

عملدوبينب"لوسلوما"وعلأقاتهنتش!"افريدريك1حماقذبينالعلاقةمدىاوفيها،

.أخرىناحيةمن

مؤلفعن!افيةمعلوماتوحودعدمحقيقذأننجدالنظر،أمعناو!لما

نأفعليناأحيانأ.المضمونيفهملاماتالمعلوهذهفبدون،الدهشةتتيرالقديمالعهد

القرن!أوالميللأدقبلالتامنالقرنكىالقديمالعهدقصصمؤلفعاشهلنعرف

وفقافهمهيجبفهلماتعبيرايستخدمعندمافإندلذلكووفقاالميلاد،قبلالخامس

المؤلف!انهلالميلاد؟.قبلالخامسالقرنفيأوالميلادقبلالثامنالقرنفيلمعناه

وصلتفكيف!ذلكلكنا!وإن،القصدفيوصفدوردالذىالحدثعلىشاهدا

الآباءمنتناقلتشمهيةرواياتأومكتوبةمصدادرطريقعنهل؟مسامعهإلىالقصة

مدىأيإلىو!ذلك؟الخيالوحيمنالتاليفأوالإلهيالوحيطريقعنأوالأبناءإلى

نصإلىالكتاباتهذهتتحولأنقصدوهلللاحدات؟سردهعلىالمؤلفتجاربأثرت

؟.ومقدسمعتمد

!ما،القديمالعهدعالمفيمكتوبهومالفهمضروريالأسئلةهذهطرحإن

وذلكصسواءحدعلىوالعلمانيالمتدينالقارئلدىلهوغنيجديدفهممنتمكنا

فيهم.أترتالةبحداتالأوعنالمؤلفينعنالمزيدمعرفتناخا،ل

الخمسةأسفارالقوراة

هذاتفسيرالباحتونحاول.افعالمكئالالعازأقدممنواحداالأسفارهذهتشكل

لجتعمليةتبلمالمحداتالألزتيبوطمقا.القديمالعهدتدوينتمأنمنذاللغز
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الت!)51هـثتمأملأ

باحتونطرحهامسانلخلالمنالبحثبدأولكن،كاتبههويةبكشفالقديمالعهد

عمليدواستمرتنفس!.القديمالعهدنصفىلاحظوهامشا!لحولمختلفون

إشاراتخر،الأتلوالواحد،ويفسرونالباحتونيكشف،حيثالأجيالمرعلىالبح!

الخمسطخالتوراةأسفارحولبتساؤلاتالعملي!هذهوبدأت.القديمالعكدمصادرحول

التعاليم()بمعنىراذبالتوتعرفواكبأالتتنيةالعدد،،اللاويينالخروبم،(اغكوين)ا

أيضاالتورأةأسفارتسمى(،!ماالخمس)الوتالقوتعنيPentateuchونجاليونانية

إحدىونسبتلمحيها،الرئيسي!الشخصيةهوموسىإنحيت(،الخمنمةموسى)اسفار

منالرغمعلى،سىموإلىالتوراة!تابةوالمسيحي!اليهوديةفىانقديمةالروايات

شخصاإنتقولالتىفالرواية)1(.المؤلفهوأتموضحأيفىيذكرلمأنهحعيقة

فىالقراءلاحضاوقد.المشكلاتبعضتتيرالتورأةدونالذىهو()موسىبعينهواحدا

فىحدثتأحداتصتحكىالتوراةفقصحم!ا!ص،افىتناقضاتوجودالماضي

القصصإحدىتحكى!ما،مختلفترتيبفحداتالانفستتكررتممعينترتيب

فىالعددذ!رفىالقصةوتختلف"الكائناتمننوع!لمنزوجاأخذقدنوحط"أن

تمو!ذاكذافعلواالمؤابيينأنالقصصاحدمماوتحكى،السفرنفسمنآخرموضع

موسىأنآخرجزءفىويذ!ر.ذلكفعلواالذينهمالمديانيينانذلكبعدتذ!ر

أسفارأنالقراءولاحضااصللآ.الاجتماعخيمدجدتوانقبل،الاجتماعخيمةإلىذهب

وآشيما،عنهايعرفأنليستطيعموسىيكنلمأحداتعلىتحتوىالخمسةالتوراة

وفاةتحكىفقراتهناكالمتال:سبيلفعلى.قالهاقديكونأنيعقللاأشياءقال

الشخصفإنالحالوبطبيعة.رضالأعلىتواضعاالناسأ!ترموسىوأنموسى

عللأليه.ذلكيذ!رلاالعالمفىتواضعاالأكثر

آباءأحدورفض.التوراةلأسفارموسىتأليفحواالمنكوكرفضتمالبدايةفى

وحدةحولالشكوكللميلاد(الثالتالقرنفىعاشالذيأورينجس،وهو)الكنيسة

لهالتاليةالقرون!ىاشتغلواالذينحبارالاأنالا.موسى!تبهاالتيالتوراةنص

الكتابلصيخةالتقليديةوالأحكامالتعاليمع!مجمو)للماسوراالعبريالنصبا!مال

الميلاديالسادسالقرنفىمرةلأولوسجلتالسلصعنالخلفسجلهاالتىالمقدس

المشكلاتأوضحوا(التعاليمأصحابعليهمأطلقحيتطبرياأحبارأيديعلى

هيالتناقضاتهذهإنفقالوا.الراويةحد،دصالخروجدونالنصفىوالتناقضات

توضيحاتلهاأضافواأومحقدبشكلامشكلاتاهذهوفسروا.الإيضاحأجلمن

بموسىالمرتبطةبالأحدأثلتعلقفيماأما.القديمالعهدنصفىتردلموتفاصيل

هذهوترسختنبيا،كانموسىإنقالوافقديعرلمحهاأنالمعقولمنيكنلموالةك!ا

وفى.الوسطىالعصورفىمقبولةوأصبحتالدينيالموروثفىالمختلفةالإجابات

"و"رامبان(يتسحاقىشلومو)الحاخاما"راشى!اأمتالالمفسرونكانالوسصاحصورا

هذهتسويةاستطاعواحيتعأليةمهارةذوى(الاندلسفىعزرابنموسىالحاخام)

القديم.للعهدجديدةتقسيراتتقديمفىوبدءوااسناقضاتا
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التوداهثتبمل!

!!ال!!مجما55

الأو!االمر!لة

بعضأنيرونلكنهم،اةللتوإ!حوسى!تالذحولالرواي!الباحتونتقبل

إسحاقااذكرعسرالحادجماالقرنكفي.اخرينيدعلىالنصإلىأضيفتقدالفقرات

سفرفىأدومملوكقائم!أن(المسلمالأندلسلحا!االخاص)الطبيب"يشوشبن

ابنويعتهتهد.لحويلةبخسنواتسى59وفاذبعدعاشواملوك!لىأيضاتشيرالتكوين

بنلقبواذلكعلىد!و).موسىبعدعاشماشخص!تبهاقدالقائمةهذهأنيشوش

من)وهوعزرابنهامأبراهوبذلكلقلهمنو!انخروا(.الأ)باسحا!ايشولت!

الكتابإن11قائلا:عزرأابنوأضاف(عشرالتانىالقرنفىالأتدلسأحبار!بار

علىنفسهعزرالن!تاباتكىالعتورت!اأن!للسخري!التيرلكنا.الحرقيستحق

إلىتناياهافىفتطروا.نفسههولدب!كأنتالتىالتنكوكبعضحولملاحظات

موسىعنتحكىأجزاءبينهاومنيكتمها؟لمموسىأنلهبداالتىالأجزاءبعض

و!ذلكرآها(قديكونأويعرفهاأنليستطيعموسىيكنل!ا)أماكنالغائببضمير

عصرفىساندةكالتالتىتلكعنمختلفذوأما!نعصوربهاتتميزلغةأستخدام

يعلنكاأنيبدو،ماعلىمستعدا:يكنلهـاعزرابنفإنذلكمنالرغموعلىموسى

فهمتولو11:بالقولواكتمىالخمس!التوراةأسماريكتبلمموسىأن"صراحة

والفاههـا11قالالتناقض!للأجزإءآخرموضعفىتطرواوعندما"،الحقيقةستدرك

".الصمتيلزم

بونفيلس"اليعازربن"يوسفالحاخامأخذعمت!رالرالعالقرنفى،دمشقوفى

يصغلمولكنلاعزرانجنا!تشافات(الطيبالولدأيعيلم،بطوفلقبوالذئ

واضحوبشكلالصعبهللاجزاءتطرقهفىابونفيلس"1علقحيث،بالصمتلنصيحته

يكتبهاولممتأخرعصرفىالتوراةفىدونتالفقرةهذهأنعلىبرهاناهذا1:قاللا

بونفيلسيتنكرولم"المتأخريننبياءالأأحدهولهاالحقيقيالكاتب!انوإن،موسى

وليسرمتأخرنبي!تبهاقدفيهاالممتكوثالفقراتأناعتقدأنهإلا،النصنقدال!ثلا

وفىمنها.حطاتالملى6هذهحذ!بحد،الآنحتىتنشر!تاباتهتزالولا.موسى

يكنلمموسىأن!بأسبالياأفيلا)أسقفتوستاروا!"ألونسوأعلنعشرالخامسالقرن

فارالقديمةنلروأيةوطقا.وفاتهعنتحكىالتىالفقرأتيكتبأناستطاعتهف

شتدت""ءرللكن.الوصفذلك!تبالذىهو!!وسىخلف)الذىايش!ع"1

قدموسىوفاةقصهآنإدىأشارعشزالسادشالقرنفىعأشالذئللوتر،المحاصر

وايشعأنتحشيمقبوليصعبلكنسبقتها.التىللفقراتمماتلبأسلوب!تبت

موسى.لنصالفقراتبعضأضافواقدآخرشخص
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التو"؟هـلتبمبأ

الثانيةالمرحلة

أدبيامحرراوأن،الخمسةالتورأةاسفار!تبموسىأتالباحتينبحضتور

عشرالسادسالقرنوفى.عندهمنوالفقراتالكلماتبعضمتأخررقتف!حاا-

النصبونفود"و"حا&بريارة"و"بنديكت(ليكي)الكاتوماس"كارأندرياساا!!

آخرين-بواسطةدنكبعداليهأضيفانهورأيهها،كى،موسى!تبالذ!صدإ21

يوافقئ!ىوآما!نأسماءوغيرفقراتأدخلقدمتاخرامحررأأنمأسا"ا!فاتدحر

قائمةضمنماسفان!تابإدراجتمماوسرعانألقراء.يفهمهوحتىعصرهاصنص!

الكاتوليكية.الكنيسةفىاخمنوعةامحتبأ

الثالثةالمرحلة

التوراةأسفارمن!رالأال!هـءأناستنتاجإيى؟البحثبعد،الباحثونتوصل

هوبز""تومأسالبريطانيالفيلسوفذلكقالمنأولو!ان.موسىيكتبهلمالحمسة

أسفارمتنمنوالمقولاتالحقائقمنكبيراعدداهوبزجمععشر.السابعالقرنفى

ريذ!اكبالمواضعالمتالسبيلفعلى،موسىإلىنسبهاتعارضحانتالتىالتورأة

أليوم"هذا"حتىيكتبفمنا!!االيومهذااحتى1كلمةمضيفامعيناحدثاالنصفيها

ماشيءعنيحكىمتأخرا!اتباالتعبيرهذأويناسببالضبصا.راهناوضعايصفلا

حددسنواتأربعوبعد.الكاتبأيامحتىبقيتذلكعلىالشهادةوانالماضيفىحدت

القديمالعهدأسفارمؤلفهوليسموسىأنلوبيرير"دىإيزاك11الفرنسيالكلفي

"الأردن"عبر!لماتمتل،النصقراءةأتناءتظهرالتىالمشكلاتذ!ر!ما،ولىالأ

جمصعموسئ!كلمالذيالكلالمهو"هذاالفقرةتقول،التتنيةسفرمنالأولىالفقرةلمحى

انهبنفسهيشيرمهوالأردلط"اعبر1ماشخصيكتبفعندما11الأر!نعرالىإسرانيل

وهوالأردننهرغربفلسطينأرضفىأيالنهر!تالآخرالجانبعلىموجود

تطألمموسىأقدامأننعرفونحن.ردنالانهرشروافىحدتماشيءعنيتحدت

وأعلنواالكاتبوسجنالكتابوحرقلوبيريردى!تابحظروتم.فلسطينأرضأبدا

فعلوقدالبابا،امامآرائهويغيرالكاثوليكيلاإلىيتحولانفعليهسراحهيطلق!ىانه

"بارهـءالشهيرالفيلسوفنشرهولندا،فىتقريبا،الفزةنفسوفىذلك.برلردى

القديمالعهدفىإسكالياتتمتلالتىجزاءالأأنفيهذكرنقدياتحليلاسبينوزا"

أنسنهار!للمحىموجودةفهيمنفرد،نحوعليتبريرهايمكنفرديةصالاتليست

61القرر!عاشالذيكلعيرجونتعاليمعلييقومبروتستالةجمامسيحيامذهبالكلفيةء

أ.!!"CALVINISM-الكاثوليكيةيناهض

ح!!ا
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التو)51هـلتبملأ

نأيبدولاتصريحاتوهنافيالغانببضميرموسىعنالمكتوب!العباراتفهناكالتوراة

وجهعلىالذينالناسجمميعمنأكثرجداحليمافكانموسىالرجل"وأمامملقائلهاهوموسى

هذاإلى11عبارةو!ذلكموسىوفاةقصدتكتنصمشكلةوهناك13:3()العدد"الأرض

وفاذبعدتحددتالتىوالاسماءما!ن1لاد!رداثإدىنضيفو:34(،)تتنيةهاليولم"

مسألةمتلسأخرة5عصوركىوقعتالتىحداتبالاالاهتماممسأل!وكذلكموسى

بأحتونإليهااشارالتىوهىالنصكىتطهرالتىوالتناقضاتالأدوميينملو&قأئمة

ل!إسرائيلصنبيبعديقم"ولمورد14التتنيذسفرفىأنهسبينوزاذكر.سابقون

آخرينأنبياءعرفوطويللابفترةموسىبعدعاشماشخصاأنالمؤ!دومن!هشى"

يعدلشخصلمناسباألنتشكادايعدلاذلكان)!مابينهمالمقارنةيستطيعو!ان

الشمسوضعواصحمرالأانااسبينوزاذ!ر(.الأرضعلىتواضعاالبشرأ!تر

ماشخص!تبهابلموسىيكتبهالمالخمسةالتوراةأسفارأنوهوالطهيرةوقت

لذلك،نتيج!اليهودقيالطائف!صسمينورأابعادتم."وقدطويلةبسنواتبعدهعاش

قائم!إلى!تابوأنصمإلي!،دهبمامعاوالبروتستانتالكاتوليكرفض!ما

،ضدهإدأنذامر37إصدأرتمسنواتستمدىوعلى،الكاتوليكعندالمحرمةعمالالآ

"سيمون"ديشير!تبذلكمنوجيرةكزةلجدلاغتياللا،محاولاتعدةوقعتب

ينتقدأنفيهأراد!تالا(!اتوليكيقسإلىتحولبروتستانتى)وهوفرنسافى

بحضهناكولكنموسىالىالشريعة!تبأصلإرجاعيمكنأنهإدعىوسبينوزا،

فىالكتابوهؤلاء.القديم!المحطوطأتورتبواجمعواالذينالكتابوضعهاالإضافات

سيمونطالبالرأيهذأإلىواستنادا.القدسبر!مؤيدونأنبياءه!ا،سيمونراى

استعدادعلىيكونوالمجيلدأبناءأنيمدولكن،القديمالعهدأسفارقداسةعنالدفاع

القساوسدفهاجمه!لموسىالخمسذالتوراةأسفارنسبةلإنكاريسعىاتجاهأيلقبول

الكتبقائمةالىبدورها!تبدضمتكماالكنيسةمنوطردوهبشدةالكاثوليك

فقصانسخستونحتلكتابنقداأربعينالبروتستانتالدينرجالو!تبالمحطورة

ترجمالذىهامفدنجونعلىوقمضنسخذ.0016بينمنالحرقمن!تابلامن

ا!بلاحتوعلق.كعلتهعليندم!عنبعدفيماأعربوالذىالإنجليزقيإلىالكتاب

آرائهفىلسيمونالسابق!موافقتههامفدنأنكرلقدحدت"ماعليجراى"ادوارد11

".لندنفالق!ع!اسج!منالخروجفىقصيرةفزةبعدنجحوبذلك1688()عام
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اللو)51هـللبمبأ

المصاد

رالمصافمنلقصصهمالقديهـاالعهدمؤلفىجمعحولسيمونآراء!انت

كاتهويةعنالكشصطريقفىهامةخطوة،حوزتهمفى!انتالتىالقديمة

تد،ي!فىالمصادرأهميهيقدريعرهـ!يفمحنكمؤر3!لإن.القديمالعهد

ظهرتقدالخمسةالتوراةأسفاربأنالاعتقاد!انولقدحدات،الأكتير!تاب

شخص،منآ!ثربهاقامعمليةوهىالقديمد.المصادربعضبينللجمعنتيجة

فىباحثينتلاتةطورهاالتىالجديدةالرؤي!لمناقشةالطريقمهدلأنهمهماأعتقادا

نفسفيهاتتكررالتىالحاللآهووالتكرارالتكرار.مشكللاوهىعشر:الثامنالقرن

عىوقصتينالعالملخلقمختلفتينقصتينفتوجد.مرتينالقديمالعهدفىالقصة

!يصتصوراقوقصتينإسحاقتسميةلتعسيروقصتين.وإبرأهيمالرببينالعهد

رحل!عنقصتينو.آختههيسارةزوجتهأنالأجنبيالملكأمامإبراهيمذ!ر

وقصتين.أيلليتلمحىليعقوبالربملاكظهور!!وقصتينالنهرينأرامإلىيعقوب

الماءأخ!جالذىموسىعنوقصتينإسرإتيلإلىيعقو!لاسمالربتغيير!يفيةعن

وغيرهأ.لأ:7(7)الخروجمريبديسمىالذىالمكانفىالصخرمن

بلتكراراليسالتكرارأنوالتوراة!تبالذىهوسىموأنالقائلونزع!ا

بلحقيقيتناقضالتكرارهذافىيوجدولاالمعضبعضهاتكملقصصدائماهو

لهذهمفتاحاهناكانالباحتونا!تشفأنبعدالرأيهذاظهر.فقطظاهري

)إلوهيمأآخرصعمووفى)يهوا(ا!لإلهيلقبحوإلإل!معض!افىأنهووجدوأالتكرارأت

متقابلفين.قصصيتينمجموعتينإلىالتكرارهذاتقسيمالممكنهـتأصبحرهكذا

وجدذلكمنوأ!تر.الألوهيهلفضانفساستخدامعلىتحافضامجموعةهـ!ل

ولاحظفقصا.لوهيةالآلفضافىليستناسققدمجموعتينإلىالتقسيمأتالباحتون

هذهوايدتعات.المجمولنفسالتقسيمتناسباخرىومميزاتمصطلحاتالباحتوت

فصلهماومنعزلينقديمينمصدرينأخذقدماشخصبأنالقانلةا"لادعاءاتا!أهرةا

الخمسة.التوراةأسفارتشكلواحدةقصصي!مجموعةفىتانيةودمجهما

بينالقديمةالوتائقفىالفصلعملية!انتفقدالبحتمنالتاليةالمرحلةأما

باحتينثلاثةتوصلعشرالثامنالقرنوفى.المختلفينللمصدربتالعريضةألخطوط

وطبيبفيتر"؟.هـ.با!ألمانيقسوهم:الأسلوبهذاعلىيقومسماتلاستنتاجإلى

نأككا.ةاضهرتالبدايةفى.أيخهورن"..خئ11ألمانىوبروفيسورأسترود"ا"جان!رنسى

دىمصدراموسىاستخدمهاقديمةصيغدهيالتكوينسفرقصصرواقيجمااحدى

مرحلدوفيلساند.علىحداتالآفيهايصفوالزجانفسهلموسىهيانتانيةاسروايةوا

تمموسى،ضعهماقدقديمينلصين!انتاالروايتيننفييقولرأىسادمتأتهـة

-اموسىعصربعدعاشواA!تادونكماالمصدرينأناستنتاج!لىالباحتونتوصل

-ri-
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الت!)51هـللطمب!

دولدشينانفس!لمولص!يزكلااسقدي!ااحهدااسماركىال!حتعمليةفىتقدم!ل

صغيرا.جزءاإل!

ولقد.المختلفةالمصادرنقري!حولالآراء!ترتعشرالتاسعالقرلىبدايهقى

فان!الخمس!التوراةلأسفارمصدرينحود9منبدلاال!إدىتشيردلائلالدارسونوجد

القديمالعهدمنىوالاالملأربع!الاسفارفىانهدارسار،1!تشفمصادر.أربعةتوجد

علىالا!تشافاتهذدواعتمدتتاللأتي.تكرارأيضابلفقصاازدواجيتكراريوجدلا

وأدى.أخرىلغويةعناصروعلىالنصهـ!الموجودةبالتناقضاتمرتبطةحقالق

لاحظوقد.التوراةلقصصآخرمصدراهناكأناستنتاجإلىالباحثينتوصلإلىدلك

الد!توراداسسالةلجتدأتناءفىفيتد".دى.موهو"!شابألمانىدارسبعدهم

بشكللغتلافىيختلفالتتني!سفرهوو.التوراةأسفارمنالخامسالسفرأنحقيقة

كىولىالأألتلاتةالمصادرمنأىوحوديلاحظولا:ولىالأالأربعةالأسفارعنملحو!ظ

منفصلرابعمصدرإلىيرجعالتتنيدسفرأنذلكمنفيتذدىواستنتجالسفر.هذا

الآخريخا.عن

الدارسينبإمكانوأعمبحالقديمالعهدلجتكىحاسمدالمرحلةهذه!انتلقد

علاوة.الصفح!نعسفتلاتدأومؤلفان!تبهاأجراءومللأحطةالتكوينسفرفتح

نصوص!أضافومنحذفمنالتحرير،عمليةتحديدالممكنمنأصبحذلكعلى

ساهمواقدمختلفينمولفينأربعةأنآحياناولرى،واحدةقصةإلىوحولهامصدريه

لدىالمقاييسوجودمنالرغ!ا.علىالقديمالعهدمنو!دةصفحةكتابةفى

هممنالآنحتىلعرفلاأنناإلا،عناصرهوقحديدالتر!يبلغزلحلالباحثين

الدىالغامضالمحررهومنالاتحتىيعرهـأحد،لم؟القديمةالاربع!المصادرمؤلفو

؟المعقدةالتحريرعمليةدىأرشدهومنالمصادر،هذهوحد

التخم!

نأعلىدليلهنا&االطريقةبهذهاللغزنصيغسوفالأمور،تبسيصاآجلمن

واحدةقصدكىأساسيةنصوصأربع!دمجخلالمنتكونتالخمسةالأسفار

المرتبطدالنصف،حربواسطلامصدر!لتحديدتمالبحتولغرض،متواصلة

الأخرالألييةللفضاالمرتبطوالنص)ى(لجر!شمييزهتمايهوا"1الألوهيةبلفضا

معظها!حرعلىويخحتوى!ولالأوهوالتالتوالنص)أ(لجرفتمييزهتمالو!يم"11

أ(.ت)لجرفميزكقدا؟الكهند"بشئونوالمرتبط!القديمالعهدبشريعةيهت!الذى

لمقوهـاللأيم!تحيفهو:والسؤال)د(.لجرفميز(التتنيد11سفرفالموجودوالنص

بع!ا%تد،صتمناذأأيضالل!تمهامنفقصاوليسالآربعد،النصوصتاريخعلى

لعمابحاتصأىعلم،هلبالآخر؟منهمواحد!لعلاقدوما؟مختلفةنصوص

ه!والعدلد،حمعها؟حفظ!اتها،!يفبزالاسمارهددتدوينتمومتى؟الاخرين

..خرىالأا!ساؤلاتا
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الت!لاههـلتعاه!

و!انت.النصوص!تابدترتيبتحديدمحاولدهىالأولىالخطوة!انت

وقير-نص!لكىالدينىالتطوركىمعينلاتاريخيةفزةأنعكاسدرأسةهىاعنكرةا

التاسهعالقرنفىالآلماني!للحضارةالهيجيليدالتاريخيةالأفكارتأتيرالنطريةهذه

محتلفذبطر!االمذلةهذهحلوحاولاالنطريةهذهبأرزانتنخصانتبنىولقدعشر.

حاولوالذىجرأف"هاينريخ"!ارلهوولالأكا!لذ.نتانجإىتوصلالكنهـماشمامأ،

التانىالباحت.أما،منطقىبشكلالقديمالعهدلنصوصالسابقذالنصوصاستنتاج

التطورتاريخ،القديمالعهدنصبمساعدةتحديد،حاولوالذكلافاتكا"افيلهلم1كهو

.متأخرةاوسابقلاعصورإلىإشارأتعنلجتلاخلالمنإسرائيلفالديخنى

الصيغدهماهيمى"الإلوو""اليهوى11النصيناناستنتاجإلىجرا!توصلوقد

موضوعاتتجاهلت(خرىالأالقديمة)الكتاباتمتللآشهاالقديمالعهدلقصصولىالأ

اليهوىعنجدامتأحرفهوالتتنوىأما.خرىالأالنصوصبهااهت!ستثعينذ

العصرفىمعروفلاتكنل!االموضوعاتمنسننملدإلىيتطرقلأنهنظراوالإلوهيمى

المصدرأنفاتكااسنمتجكقدا!لأنبياءأسفارمؤلفىلدىوكما.القديمالعهدمنالمبكر

فىإسرائيلكىالديمىالتطورمنجدامبكرةمرحلةيعكسانوالإلوهيمىأليهوى

كىأنواستنتجها.جوهرفىطبيعيلآدياند،الايامهدهفى،فيه!انتالذىالوقت

مىالعقيدة!انتعندما،الدينىللتطورمرحلي!كزةتنعكسالتثتوىالمصدر

أيصاحدد!ماالكبار،نبياءالأفزذمىباختصار،روحأنى/أخلاقىطابعذاتإسرائيل

المرحل!هىوهذهإسراتيللديانذالمتأخرةالمرحلهتعكسالكهنوتىالمصدرنصوصأن

والشريعد.العبادذ؟القرابينالكهنذ،إداهـةعلىترتكزالتى

لإسزجأعجرافومحاولإتإسرائيلدبانذتطور!*سزجاعفاتكامحاولةإن

العظمىالغالبيذاناى.الطريقنمسعلىوضعتهماالخمسذالتوراةمصادرتطور

فىاليومي!الحياةطبيعدمنحزءأالأتك!لم،القصصمنومعظمها،التو!اةلشرائع

ن.و!إشرائيلوانبياءملوكأيامفىولا!تبها-قدموسىآنيعتقد-ولاموسىعصر

الردوداختلفت.القدلمالعكدعصرنهاي!فىعاشماشخص!تبهاقدأنهالمؤ!د

حدعلىوالنقادالكلاسيكيينالدارسينجانبمنمنهاالسلبىو!انالآهـاء،هذهحول

قبولرفضقدبالكهكنوتى!المسمىالمصدراكتشفالذىفيتهدىحتىالسواء،

أنوزعهامتأخرةكزةفى!تبتقدالقديمالعثدشريعةمعطمبأنالقائلالاكتراض

أساسعلىوإلماالك!يرموسىإنتاجعل!يرتكزالعبرىالتاري!يجعللمالرأىهذا

إسرائيلبنوعاشقدالافزاضرلهذا،فقاأفيإلىالكلاسيكيو!االباحتون"شار.لاطل

يكونفهلالتشصريع،هذالقيامءالأولىالسنواتوهىعام.006مدىعلىتشريعلدولى

محالعلى!سصيطرةظلتوكاتكاحرأ!اراءكالىدلكمنالرغهاعلىمقبو.لا؟داث

فلهاوزرندعىلشخصل!تشمبدلكعأم،مانةمدىعلىالقديمالعهدشحت

العهدلحتمحجالهـ!!بيرة!نتخصيد(1891EA-)44زنكلهاويوليوسبرز
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الت!)51هـثبمامبأ

الأ!أوالمؤسس-وأضحنحوعلى-تحديديصعبالوراءإلىوبنظرة.وتاريخهالقديم

وارتقاءهاللحتإعلاءفىالعديدساهمفتهد،القديهالعهدلجتلعمليةالروحى

وسبينوزاهوبزإدىالدراسةبهذهاهتمتالتىوالمقالاتالكتبمنالعديدونسبت

بلألكن،فيتهدىالىأرجع!نفسهوفلهاوزلى.فلهاوزنأوجرافوأينهورنوأن!متروك

.المجالهذاتاريخكىخاصةمكانةفلهاوزنيحتلشك

وكاد.عندهمنودراساتألجاتاإليهاوأضافسابقيدأعمالفلهاوزناستخدم

فلهاوزنوافىولمد.وتطاموض!حفىمعاجزاءالأهذهأ!ملأنهذلكفىإسهامه

جرا!وافق!ما.مراحلثاللأتفىإسرائيلديان!تطورحولفاتكااستنتاجعلى

وهكذأ.منفصلةعصورتلاتةفىالأساسفىكتبتالمختلفةالنصوصإنقالالذى

ظهرتالتىوالشرائعالقديهاالعهدقصصدرسمعا،!ماالاستنتاجيندمجوببساطة

بنىدبان!حياةيعكسانالمصدرينهذينأنوذ!روالإلوهيمىاليهوىالمصدرفى

تعكممرالتتنيةسفرفىوالشرانعالقصصإنوقال،الطبيعيةالمرحلةفىإسرائيل

المصدرأنأيضاحدد!ما،إسرائيلديانةفىوالأخللأقيةالروحانيةالمرحلةحياة

مرحلةكلمميزاتوأظهر،التتنريعية/الكهنوتيةالمرحلةتطوريدفعهالكهنوتى

لذلكوأضافالمصادر،منمصدش!لكىالنصامتدأدعلىشديدلجرصوعصر

كانت)!يف:للدلان!مختلف!رؤيةمصدر!لفيهاعكسالتىالوسيلةدرأسة

الاحتفالتمدينيةأعيادأى،الحبادةأما!ن،القرابينانواع،فيهالدينرجالمكانة

وفىالخمسةموسىأسفارفىالقصصيةجزاءوالأالتشريعيةالأجزاءدرس!مابها(،

وحظىوواضحامنطقياعمله!ان.وقدالقديمالعهدفىوالتاريخالنبوةأسفار!ل

تقسيممجردفيهيكنلملأنهنطرادأنماتابتاعمل!أساس!ان.واسعبانتشار

مصدرنصوصرلطفقدوغيرهما،التناقض،)الازدواجالعاديةللمعاييروفقاللمصادر

أعطىبهذا.البحثلتطورقويةقاعدةالنتائجوكانت.تاريخىإطارفىالقديمالعهد

مختلفة؟مصادرالقدي!االعهدفىيوجدلماذا:السؤالعنالأولىالإجابةفلهاوزنلموذج

بينفيهالخلصانجحعندما،مقبولعملىمجالإلىالقدي!االعهدلجثتحول

يدرسالذىذجالمموهذاوأصبح.لهالأدبيهالدراسةوبينللنصالتاريخيةالدراسة

حقكفىالسائدسلوبالاالمصادر(،)تخمينالمختلفةالنصوصمصادربينالتوفيق

تعارض!فإنكالمعارضةأردتلوفانكأيضأوأليوماالآنوحتىالحينذلكمنذالبحت

خصنائصهتقارنانفعليكجديدالموذجاتعرضأنأردتولو،فلهاوزننظرية

.بفلياوزن

العالمحاالوفع

نظريةعرفتوقد،دينىأساسعلىالألجاتلهذهمعارضة91القرنفىسادت

روبرتسونوليامعملبفضلوذلكبالإنجليزيةالمتحدتةالدولفىالمصادر""تخمين
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التالاهرثذم!

أبردين،فىباسكتلندهالحرةالكنيسةكليةفىالقديمالعهددراساتأستاذ،سميت

ونتنرالمعارفدانرةفىالمقالاتمنالعديد!تب،البريطانيةالمعارفلدائرةوالمحرر

علىلكات،الكنيسةأمامللمحا!مةروبرتسونتقديموتهـالفلهاوزن،مقالاتأيضافيها

منصبه.منأقيلقدأنه!لا،إليهالمنسوبةالكفرتهمةمنبراءتهظهورمنالرغم

مؤلفاتإفريقيا،جنوبفى!ولنسوجونالإنجليكانىالأسقفأيضاكتب!ما

علىضدهقدمواوالشرير(،)الأسقفلقبعليهأطلقوالذلك،الفترةنفسفىمشابهة

إداند.وإتهام003عاماعشرينمدى

و!انت،العشرينالقر!فى!بيرتحولإلىعشرالتاسعالقرنفىالتغيراتأدت

nteعشر"التانىابيوس1كتبهمانشرمعالتحولنقطة Spirituآ+اDivino Af

ألغيتوبذلك،القديمالعهدودراسةلجتلجقوقالرسالةهذهب!تمرتوقد4391.عام

علىالكاثوليكيةالكنيسهعلىسيطرتوالتىالقديمالعهدلبحتالشديدةالمعارضة

العهدواضعىعنكععلوماتعنللبحتالباحتينالباباشجعوقد.السنينمئاتمدى

(القدسر!معننسالىافيالتعبير)وسانل!انواالمؤلفينهؤلاءأنمنطلقمنالقديم

البحتمنالنابعرالنوإهمالوبدون،المطلوبالحذرتوخىمع،افسروه:اوقالفوافق

التىوالفترة،المقدسالمؤلففيهاعملالتىوالظرو!الخاصالشكللتحديدالحديد

11.استخدموهاالتىالتعبيراتوصوروا،شفهيابهابلغالتىاوالمكتوبةوالمصادرعاشها،

والتىالكاثوليكية!ومنزكط"بيبليكالاجروم1مجلةنشرتالبابوىللتشجيعنتيجة

التايى:التصريح6891،عامصدرت

بالتحولتتميز!انتالأخيرةسنةالعشرينأوعشرةالخمسأنسرااليس1

السلطةايدتهالذىالتغير-القديملنعهدالكاتوليكىبالبحتيتعلقما!لفىوالتغير

Divinoالبابوىالخطابفى Afflante Spirituتقدفإنعشر".التانى"بيوسللبابا

مقبولة،اليومأصمحتطويلةلفترةشكمحل!انتالتىوالتاريخيةالأدبيةالأسس

جديداهتمامإلىأدىالذىالأمر،الكاثوليكمنالقدي!االعهدمتخصصوبهاويقومبل

وعلمالقديمالعهدلجتفىالكبيرةوالمساهمةالكنيسةأرجاءفىالقدي!ابالعهد

خيرغيرهموبينالكاتوليكالدارسينبينللتفاهمالمشزكوالجهدالحديثاللاهوت

الكانولمك".

البروتستانت.لدىالقديمللعهدالنقديةالدراسةمعارضةأيضاضعفتكما

لمحىالرليسيةالبحثمؤسساتفىالقديهـاالعهددراسةالنقديونالدارسونبدأ!ما

التدريسالنقديونالباحثوربدأفقدالمتحدةالولاياتفىأما،العظمىوبريطانياأوربا

YaleAarvardمثل:الهامةتستانتيةالبروالمؤسساتفى Divinity School

,Unionا Princeton Theological Semi nary, Divinity Schoo

019 Theological Seminar.غيرها

مؤسساتفىومؤلفيهاالقديمالعهدلنصوصالنقديةالدراسةأيضاقبلتوقد
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الت!)51هـلتطهب

Hebre%vس!5فىخاصة.اليهوديةالتعليم Union Colleمؤشس!تعدالتىر

icalلأوفى.إصلاحيةحاخامي! SeminaryيإJewish Theoloمؤسسذوهى

فىتدريجياعاتالموصوهذهدرست!ما.نيويوركفىمشهورةمحافظةحاخامية

العالم.ألحاءفىكنيرةتجام!

استخدامحولخيرالاالجيلحتى،ومسيحيونيهود،المحافظونالدارسوناختلف

اليوميصعب،ذلكبلمصوفىوالبحتيذ.العلميةالدوائرفىالمصادر""تخمينمصطكح

أسفارإنيقول،الموضوعاتهذهفىيشتغلالقديمللعهدباحتعلىالعال!افىالعثور

إشكالياتالدارسونيناقش!بل!السا)3(،أياوأحدمؤلفأوموسى!تبهاقدالتوراة

تمالذىالزمنيبحتونوذاك،أوالسفرهذا!تبواالذينالمؤلفينعددحولعديدة

وأ،الفقرةهذهتن!ميمصادرأيإلىاءبمسأوي!تمونإلمختلفةالمصادرتذوينكيه

استخدامعلىالقدرةحولالشكأوالأرتياحمنمختلفةدرجاتعنويعربونغيرها؟

فىيستمرلفس!التخمينلكن.التاريخيةأوألادبيةللمشا!ل!حلالمصادرتخمين

لاالقديمالعهددراسةفىجادطالبيوجدولا.لجت!لفىالانطلاقنقطة!ون!

القديم.العهدلوتائقتحديانسميهأنيمكنآخرتفسيريوجدولا،النقطةهذهيدرس

بكلواهتمالخمسهالتوراةأسفاروراءماإلىالقديمللعهدالنقدىالتحليلامتد

عأشالذىاشعياء،النبىإلىنسبالمنالسبيلعلىإشعياءفسفر.القديمالعهدأسمار

حقايناسبالسفرمنالأولالجزءمعطمفإنوبالطبعاليلادقبلالتامنالقرنلمحى

عاشآخرشخص!تبهاقدإشعياءسفرمن66-04الإصحاحاتلكن.التقسيمهذا

واحدإصحاحعلىيحتوىوالذىعوبادياسفروكدلك.عامبمائتىالفترةهذهلعد

البحتوأساليبالحديتةالأدواتعنآما.مختلففيمؤلفينبيندمجقدفقط،

التحليلفاساليب،كثيرةا!تشافاتظهورإلىهذاعصرنافىأدتفقدالجديدة

الزليبعمليةوضعمنمكنتخيرةالأعأمعشرالخمسةفىتطورتالتىاللغوى

فىالقديمالعهدعبريةصفاتووصفوقياس،القديمالعهدلنصوصالتاريخى

فزةقبلعاشموسىأننحددأنالممكنمنبسيصا،وبتعريفالمختلفلآ.عصورها

ذلكويعتبر،الخمسةالتوراةأسفارفىوردتالتىالعبريةاللغةروافدتعددمنطويلة

.اليومالحديتةوالإنجليزيةعصرهفىشكسبيرلغةبينالفرقمنآ!برالاختلاف

إبىأدىالذىالأمرالآثار!علمفى!بيرتطور،فلهاوزنعصرمنذحدتوقدهذا

القديم.العهدبمؤلفىالمرتبصاالبحثمجالفى!بيردورلوامهمةا!تشافات

لغززالوما.الكتابهذامضمونفالمهمةتريةالأالا!تشافاتهذهأناقشىوسوف

مشكلاتبمختلفالمهتمينالباحتينيحبطماوهذا.حلبلاقائماالقديمالعهدتأليف

عندما،بألجامعةدراستىسنواتففى.ذلكعلىلموذجهىوتجربتى.القديمالعهد

فقصاواهتممتاهتمامأ،اللغزهذاآعرلم،القديمالعهدلجثلمجالمرذلأولتطرقت

لكن.!تبهمنبمشكلةوليس-الحالىالتفسيروبدراسةومضمونهالنصبموضع
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التو)51ثتبمل!

مهما!انأنها!تشفت،للنصالآ!اديمىالملفىوأ!ترأكثرتعمقت!لما

أعمل!نتالتىيامالآفىفمتلا.المشكلةنمسإدىأعودفكنتألجتهالذىللموضع

وليسمعينةبصورةالأقوالالنصيذ!رلماذامحرفةأردت،أدبيةمشكلةعلىكيها

الخر!،سفرفوتفاصملهاالدهبىالعجلقصةإلىمثلاتطرقنافلو؟أخرىبصورة

الربجبلراءومنوالسماء!نعالبصوتإسرائيللبنىالعشرالوصايايقرأفالرب

علىالمنقوشةالعهدآلواحيتلقى!ىالجبلإلىبمفردهذلكبعدموسىويصعد

!لوتقربالدهبىالعجلالشعبيصنعالعودةفىيتأخروعندماالحجر.

موسى.عنالمتحدت"(هارونهو)الذهبيالعجليصنعالذىالزعيم.وذلكالقرابين

اشذهبى.العجلويحطمبغضبلوأحالافيكسرالعجلويرىموسىيعودوعندطما

(3أ:ا3)الخري!ااعظيمةخطيةعليهجلبتحتىالغتمعبهذابكصنعطذاا:اهارونويسأل

بذهبكهكألقىإلهال!يصنعأدامنهطلبالشعبأنهارونويجييه

.(33:34)الخر!3"العجلهذاخ!ج11النارفى

فىحدتماذا؟القصةلهذهشخصأىكتابةوراءالدافعماهو:الآنوالتساؤل

أربعينبعدأسراثيلبنىفيهايكفرالتىالقصةهذهقصإلىيدفعد!ىالكاتبعالم

وليسالذهبىالعجليصصولماذا؟السماءمنإليه!ايتحدتالربسماعمنفقصايوما

!الىالذى،هارونيصفلماذاآخر؟شيءأىأوالفضةمنثعباتاأوالبرونزمنظبيا

حدتتهلللكفر؟زعيهاتبئإسرائيللبنيالأكبرالكاهنالدينىللموروتوفقا

عصرفىأحداتوقحتهلأويعرفها؟التىحداتالأالكاتبيحكىبأنببساطةالأمور

علىأعمل!نتوبينما؟.للقصةكتابتهأتناءالتصويرهذاإلىيتجهجعلتهالكاتب

سفرففى.لأخرىوليستبحلريقةبالتصرفالنصيامرلماذاتسائلتأخلاقيةمسألة

يعفىوقانونهام!.أخللأقيةتفاسيرلهاحربقوانينهنا&،المتالسبيلعلى،التثنية

وهناك،الأسيراتالنساءأغتصابيمنعآخروقانون،العسكريةالخدمةمنالجبان

بعديمكنموتاهمعلىللحزنزمنيدفترةالحربفىالمهزومالشعبنساءتمنحقوانين

ان!نجد،الحالةهذهكى.سراحهنإطلاقفيجبيحدتلموانأزواجا،اتخاذهنذلك

هذهإلىوضعهمنتوصلوكيف؟القانونهذانشأكيفنفه!اأنالضرورىمن

يؤدى!ىالقديمالعهدعالمفحدتماذاو؟محظوراتوإباحاتمنالعامةالصيغة

لاهوتيةمسألةعنالحديتكانلولها؟الطائفةبقيةوطاعةالقوان!قهذهوضعإلى

العهديصوركاحيانايصورهأ؟كماالالوهيةالنصيصفلماذامعرفةفىلرغبت

وهناك.السماءرحم!وبينالإلهىالعدلبينتتمزقأنهالوكماالإلوهيةالقدي!ا

معصوماصنبياهـارونوإلماالعحلصالعهوالسامريأنمنوتعايىسبحانهاللهبينهلاخلاها

أ.ح().والكفربالشركفكيفوالنمصالجب
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التالاههـلتبملأ

إلىتدعوالتىالقوةوبيرالعقاب"11إلىتدعوالتىالقوةبينالقديمالعهدفىصراع

مختلفةوأما!نأزصةفىالإلهطبائعحولالمختلفهوالآراءحداتالأهذه.ا"المغفرة

حولوالمدهشةالقويةالفكرةصياغةفىنصيبلهاكان،القديمالعهدعالمفى

كانفإذا.جديةأ!حرهىالتاريخيةالأسنل!أنيحتولوالبشر؟الإلهبينالعلاقة

!انوهلالمؤلفبزمنبالاهتمامملزمفهو،القديمالعهدبتصويراتمهتمماشخص

مصادرههيفماذلكغير!انوإنلا؟؟أميصورهاالتىالأحدأتعلىشاهداالمؤلف

!أنوهل:)3(امرأةأمرجلاكاهنا،!انوهلذلك؟وراءمنيهدفكانوماذا

أينومن؟عارضوصأيدومن؟الشعببسطاءمنكانأمالملكببلاطاتصالعلى

جاء؟...إلخ.

السنةوفىهارفارد.جامعةفىأستاذىمور!روسفرانكالبروفيسور!ان

دراسيةحلقةالقديمدنىالأالشرقوحضارةلغاتقسمأجرىدراستىمنالثانية

بدايتد،منالخمسةالتوراةأسمارنصمراحع!فيدالمشار!ونقرروقدسيمنار()

بطريقذودراستها،أخرىتخميناتأىأوالمصادرتخميننظريةإلىالالتفاتدون

الحقائق.تؤدىاتجاهأىوالى،نفسهللنصالدقيقدالدراسةطريقعن،موضوعية

لجتعلىمشرفايكونأنمنهوطلبت!روسبالبروفيسورالتقيتاليومنفسوفى

نفسىوجدتولذلك،الدراسيةالحلقةتلكفبهقاموابمانقومأنعلىفاق!حلى،

النصوراجعناالبدايةمنعملناوفعلا.القديمالعهدنصبشكلالخاصةبالمسالةأهتم

تقدمناوكلماالمصأدرنظريةالإعتبارفىخذألادونةالخمسةالتوراةلأسفارالكامل

طوالفضولىإتارةفىوتستمرتز!نىلاوهىاللحط!تلكومنالنتالج،درسنا

الوقت.

في!أدافعوإنىاللغز.هذاحلفىالمساهمةفىالكتابهذافىأنجحأنأتمنى

نأساحاولكما.الأخيرةالقرونفىالباحمونطورهالذىالنموذجعن!بيربشكل

اخالفالتىالمواضعوفى.النموذجهذاتقويةفىبقدرتهااؤمنجديدةدلائلاعرض

وسأقدمجيداهذاسأوض!ح،أساتذتىبعضوأحياناسبقونىالذينالدارسينفيها

:-هىأقدمهاأنأريدالتىوالتجديداتعليها.الدلائل

القديم،العهدمؤلفوهممنبتوضيحيتعلقمأكلفىجدادقيقاأكونأن

وما،ينتمونجماعاتأىوإلىعملهمومكانفيهاعاشواالتىالفترةتحديدومحاولة

ومأذاأيدوا،ومنعارضواومن،التاريخيةحداثوالاالشخصياتمنقربهممدى

علىالضوءألقىان!ذلكأود!تاباتههـا.فنىوالدينيةالسياسيةدوافعهم!انت

تايبدوماعلىالاخر؟أحدهمعرفوهل،المختلفينالمؤلفينبينسادتالتىالعلاقات

بهاأختتمالتىالطريقةعلىالأترأكبرلذلككانولقد،الإيجابهى:ذلكإجابة

فىالنصوص!لوجود!لىأدتالتىحداثالأسلسلةإيضاحأودكما.القديمالعقد

هذاقبولبهاتمالهجماالطريقةعنماشيئاالحقائقهذهتكشفوسوفواحد.بناء
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-
التالاهاملأثلبا

معظمأمامت!ياأصعأناريدادقا!اعلىواحدهحالذوكى،قديم!عهدالبناء
متى،القديمالعهدمولفىمنواحدهوتحولالتساؤلخلالمنوذلك،الباحثين

كتبتلماذاتوضيحأريدالحتديم.الع!هدلقحمصمناقشتىوف!تب؟ولماذاعاش،

فيها!تتالتىا!زة،بابالتاريخعلاقتهاوما،معينبشكلقصةكل

واحد،!تابفىالقديمالعكدحاطنستعرضأنالصعبمنأنلاالجليمن

ص!سفرا(،عشر)أحدالقديهاالعهدقصدلبتشكلالتىألاسفارعلىسأعمللكنني

علىالاستنتاجاتهدهآتأرمناقشدوسآحاولالإخر!ا،الآسفارمنالكتيرإلىسأتطرق

عالمصورةاسزجاعهـ!بهاأبدأأنيجبطريقةأفضا!أنوأرى.القديمالعهد!ل

الدقيقةالقراءةوعلىالآتري!الا!تشافاتعلىمعتمداأمكنكلما،القديمالعهد

قيمةلهالقديمالعكدمنجرءاىتحديدبهدفاالقديمالعهدفىالتاريخلفصول

تحديدعحاولةهىولىالأالخطوةوستكون.الفتراتهذهمنفترةكلفتاريخية

حداتوالأالشخصياتأترتمدىاىالى!ودراس!،فزة!لمى!تبواالذينالمؤلفين

النهايةوفى.القديمالعهدوضعبهاتمالتىالطريقدعلىالتاريخيةاللحظةهذهف

التىالطريقةعلىالنتالجهذهأثرهوماوهو،لىفضلويتيرماإلىنعودأنالممكنمن

؟.الأيامهذهكىالعديمالعهدبهاونستخدمبها،ونقدربها،نفهم
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الت!)51هـثتحامبأ

المقدمة:هواممق

!تابوأنوفاتهقبل11التوراذ11!تاب!تبموسىأنالتتنيةسفريحكى)1(

سفريذكرلاالعهد.ألواحأيضافيهحفظتالذيالعهدتابوتفيوضعالتوراة

4!-،31:9)التثنيةاخمس!االأسفارنصضمقدالتوراةكتاب!انإنالتثنية

.التعليماتلكتابالعامبألمفهومهناتستخدمأنالممكنمنالتوراةفكلمة36(.

المؤهلونهؤلاءأقصدأنا.قديمعهدباحثيلقبأنفسهمعلىالكثيرونيطلق)3(

لبحتوالتاريخبالأدبدرايةعلىيكون!ماالقديمالعهدلدراسةوأثريالخويا

حولويتجادلونويتناقشونيلتقونالذينالرجالو!ذلك.مشكلاتهم

.الدورياتفيآخريندارسينمعوألجاثهمأفكارهم

(r)ذلك.بعدسنرىكماذ!را.كانالمؤلف
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الت!لاههـلتبمل!

إ!يفم!!الأإ!أفأ

!وإ!!أو!ين!ول!إ

إوو!!يى..2229!

!لىخل

الشرقىالساحلبطولتمتدصغيرذ،القديمالعهدلمحيهاظهرالتىرضالأإن

أسيا،إفريعكيا،،التلاتالقاراتبينالطبيعيةالالتقاءنقطةتعتبروهىألمتوسط،اطبحر

المميزاتوبعضوالنباتوالمناخالحيوانفىمدهشتنوعرضالأهذهفىاهـ!وبا.

وهى،الجمالرائعة،عذبذميادلجيرةتوجدالبللأدشرقشمالىوفى.الطبوغرافية

الميتالبحرإلىجنوبهامنيخ!3تمالبحيرةهذهكىردنالأنهريصب.طبريةلجيرة

وتحيط!الملوحةوعاليدتقيلهفمياهه.البحيرةعنالاخملافتماميختلفالذى

.!بيرةصحراء

وجميل!خصبةمنصع!آيومذاتالمنطقةهذهكانتالقديمةالرواياتوفى

عليهماللهأمطرحتىفاسدين!انوافيهاعاشو!الذينسكانهالكن،للسكنصالحة

فهوالبللأدمنالشمالىالقسمأما.للعيشصا)حغيرقفرإلىالمكانوحولوالكبريتالنار

منخفضاتففيهالبلادوسصاأماوالأوديةوالهضابالسهولمنالكتيربهخصب

القسمأما.الشرقفىوالهضابوالجبال.الغربفىالمتوسصاالبحربطولوسواحل

فصلفىخاصةرطبحارطقسويسودهصحراءفمعظمهالبلادمناجنوبىا

فيكونالمتمتاءكصلفىأما.الصحراويةوالمناطقالجبالفىجفافاوأ!ثرالصيف

مشاهدهسكانهايستصيعارائعةباللأدأحيانا.الثلو3وتتساقطالجبالفىباردالطقس

ومتنعمختلفالطقسأنالبصر.و!مامرمىعلىهدافكلالخلابةالطبيعةجمال

هذهسكنت،مختلفةأصولمنشعولاالقديمالعهدفيذ!رسكانها.كانو!ذلك

وغيرهم،،والفلسطينيونالفريسييون،موريونالأ،الحيتيون،الكنعانيون:منهاالبلاد

الشمالففىالبلاد.حدودوراءالمنطقذحولسكنتشعوبأيضاهنا&!انت!ما

الحدودوبطول.الألجديةا!تشاففىالفضلاليه!ميرجعالذين،الفينيقيون!ان

والمؤابيينوالعمونيينالسورييننجدالجنوبإلىنهبصاعندماللبلادالشرقية

اقبل3القرنمنابتداء،شكلواالذينالعبرانيونهناك!انلطبعوفيدوميين،والأ

العهدقصصمعظموتحكىالبلاد،داخلتسكنانتىالشعوببينتجمعأ!برأسيلادا

تأثيرويتضحوأسيا،إفريقيابينالتجارةبطريقالبلادتمر!انتولقد.عنهمافقديم

والمدنييرالقرويينص!انوافقداصسكاناآمأ.!ر*ثعىالنفهـت-وبلادمصرمصا!ج
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الت!لاههـلتمامل!

منأبرز!انواالمدنسكانأنيتضحلكىنشبةباكماتقديرهميصعبالسواءةحدعلى

زمات.والأالتدهورمنوعصورألازدهارمنعصوربالبلادمرت.ولقدالسكانباقى

هناككانت!ماالكبيرالسياسىوالتأتيرالقوةفيهاالبلادلسكان!انعصورومرت

سلامعصورهناككانت!ما،الأجنبىالاحتلالوطأةتحتفيهاعاشواعصور

ليسلكن.الوتنيةهىالقديمالشرقفىالساندةالديانةو!انتحربوعصور

الكبيرالتطور!شففقد.مرةذاتاشبعضاعتقدكماالأوتانعبادةديانةبالضبط

الأخيرةالا!تشافاتومنحتناآمامناا!ل!ااهذاخيرةالأالسفينمحئاتفالآثأرعلمفى

الوتني!.الديان!فكرةفىجديدمنالنظروإعادةالفهمعلىالقدرة

العصورمرعلىألاثريةالا!تشافاتأعط!امن-فقصانينوىحفرياتففى

الأوجاريتي!الكنعانيلاالمدينةوفىأشور.ملكمكتبدوهى،لعالف05علىالعثورتم

تسابيحنقرأأننستصيعاالألواحهذهخلالومنآخر،لعالاف3اكتشافتم

نرى،أنعباداتهمأما-تلحرفأننستطيع!ماوأساطيرهموصلواتهمالوتنيين

فنية.أعمالفىآلهتهمصوروا!يف

العلياالكونيةالقوىالناسفيهاعبدالطبيعةمنقريبةالوتنيةالديانة!انت

التىوالصورالتماتيلأما.والموتالخصوبةوالبحر،الشمس،العواصف،السماءمتل

وأالإلهيصورون!انواحيت،الكنيسةفىايقونةبمثابةكانتفقديضعوهاكانوا

المجدتبحثكماالآله!لجضرةالشعورالمصلىتعطى!انتحيتالتماثيلفىالآلهة

النصيوضح!مالكن.الإلهبقربالإحساسالإنسانتعطىوربمالهةللآوالاحزام

من!ان)والذىالمنطق!كىوتنىإل!لوآو.الآله!تكنلهـاالتماتيلهذهفإنالبابلى

الإلهمتلوليسحا!ماأبوياذ!راإيل!ان.إيلهو(لنعبرانيينيكونأنالمفروض

منحازايكنلمكإنها)1(العاصف!الرياحهادو)الإلهالمنطقةفىكانالذىالاخر

قراراتهم.وينفذالآلهدمجلسرأسعلىيجلسفهو.الطبيعةقوىحدلأ

!حدينحاز!وحاكماوأبويأذ!راايضاهوو!ان)3(يهواإسرائيلإلهكان

بنىفإنأسطوريةأوطبيعيةبمصطلحاتووصفدتصويرهمنوبدلا،الطبيعةقوى

ذلك.بعدلننرى!ماألتاربخكىهتأقيبمص!لحاتمعهتعاملواإسرائيل

المنطقة:فىمنتشرة!انتالتىالاخرىاللغاتأماالعبريةإسرائيلبنوتحدث

اللغاتأسرةمنو!لها،المؤابية،الآرأمحيد0(وجاريتيذ)الأالكنعانية،القينيقية

الوثائقكتبوا.ابجديةاللغاتهذهمنوأحدةولكلالحبريةللغةكانت.ولقدالسامية

علىالنصوصأيضاكتبوا!ماالقطران"منغانرةبأختامووقعوهاالبردىورقعلى

!تبوا!ما.الطينأوالصخرعلىأحيائاونقشوهاالحمروألواحالحيواناتجلود

-الخزفبقاياعلىالقصيرةالملاحظات
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الت!لاههـلتبملأ

المنازلفىخاصةاتنيرأووأحدطابقمنمكونةمتازلفىالناسسكن

المتطورةالمياهبأنطمةالمدنبعضوامتازتمزدحما،المدنفىالبناء!ان،أسحجرية

!ما.المياهلجمعالكيمةوالاباررضالأتحتالطويلةالمائيةالمجارىعلىاشتملتالف!

فقدالطعامأما.المدينةالحصينةسوارالأالمواسير.وأحاطتنظامالمنازلبعضفىوجد

والفاكهدوالحضراواتالخبزأ!لوا!ماوالطيور.والضأنالبقرلحمالناس!ل

بأحجامهاوالأوانىوالقدورالفخارصنعوا!ماوالبيرةالخمروشربوالبانالأومنتجات

والذهب.والفضةوالبرونزالحديد!انتفقدأستخدموهاالتىالمعادنأمأ.اختلفةا

نرى!ماأوالعرب!شأنرؤوسهمعلىعمامةيضعوا)ولمالموسيقىعزكوا!ما

(.القديمالعهدمنالمستوحاةالأفلامكى

وتجربتهمالآباءعصر،التاريخقبل،العبرىالعصرعنالرواياتمنالكتيرهناك

منقليللديناالحظلسوءلكنسيناءصحراءفىوتنقلاتهممصرفى!عبيد

نجدفزةأولأخرىقديمةمصادرآىهناكوليسالفزةهذهعنثريةالأالمعلومات

هى،القديمالعهدطالفةفىالحياةعنواضحةصورةلرس!االكافيةالشواهدكيها

المنطق!.فىإسراتيلبنوفيهاارتكزالتىالفترةوهىالميلاد،قبلعشرالتانيا!رنا

وطبقاالسبطحولالفزةهذهفىإسرانيللبنىالسياسيةالحياةتركزت

منبينهمالفرفو!انسبطاعشرتلاثةهناككانفقدالقديمالعهدلرواية

والسبطمحددةجغرافيةحدودمنهمسبطاعشرلاتنيو!انواضحا.الحجملأحية

الاسباص!مدنفىأبناؤهسكنالذيالكهنةسبصاهو-لاوىسيصاهوعشرالتالت

.المنتخبونزعماؤهسبصالكلو!انخرىالا

فىالكبيرالظثيرمنالخاصةوصفاتهممواهبهممكنتهمالأشخاصبعضهناك

والكهنة،القضاةمنهؤلاءوكان،خرىالأالأسباطبعضفىوخارجهالسبصاداخل

للجيشقائداأيضا!انبلفقطالمحكمةفىالجلوسهىالقاخ!مىوظيفةتكنولم

يكونأنالممكنمنوالقاضى،الصلاحياتمنالكتيرللقاضىو!ان،الحروبأوقا!فى

الكهنة!أنفقدذ!رناومحمافقصا،الرجالمنالكهنةأنحينفى،امراةأورجلا

المقدسةماكنالأفىيخدمونوكانوا،تورتوظيفتهموكانتلاوىسبصامن

خدماتهممقابللمحى9،القرابينتقدي!افىتظهروالتىالدينيةالطقوسويقيمون

المهمةالشخصياتومن،والقرابينالعشورمننصيبيمعلىالكهنةيحصلكان

أواالقاضىمتلمنصباوليسرسميةوظيفةليسوالنبى،النبى:الطائفةفىالأخرى

!انحؤقيالفالنبىنبيا.يكونأنالممكنمنطبقةاىمنشخصفأى،الكاهن

منالعبريةاللغةفىنبىكلمةوأصل،للغنمراعيا!انعاموسوالنبىكاهنا

منإسرائيلبنىأنبياءوكانالوحى.وتلاوةقراءةومعناهتنبأأىا(ب)نالجذر

صا)حأجلمنخاصةبمهامبالقيامالإلهمنمكلفينأنفسه!اواعتبرواوالنساءالرجال
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الت!لاههـثتمأملأ

وفاتهوبعد.الفلسطينيينضدمعرتفىمقتلهحتىشاولحكمالفرار.منصمكن

.واغتيليهوذاسبطهداودوحكمالبلادشمالأشبعلفحكم،الملكوداوداشبعلاقتسما

المرحلةهذهوفى.الجنوبإلىالشمالمنالبلادكلعلىملكاداودوأصبحأشبعل

الملكوبينوالكاهنالملكبينالصراعنرىأنلستطيعإسرائيلبنىتاريخمنالمبكرة

ا!ديم.االعهدتدوينفىرئيسيدوربعدفيماالسياسىالتفاعللهذاوسيصبحاطكوا

يقربالذىالوحيدوهوالقدي!االعهدقصصفىرئيسيةشخصيةداوديعد

العهدفىالمصادرمنالكبيرالحجممنهاعديدةلأسبابوذلكموسىتأثيرمنتآتيره

مطولنصفلدينا،الأخرىالشخصياتببقي!مقارنةبداوديهتمالذىالقديم

بموهبةمكتوبعملوهوالتانى.صموئيلسفرداود(فىملكب)تاريخمعروف

ظأهرةوهذهالبطلبوضعينتقدلأن!التاريخلكتاب!ممتازولموذج!بيرةأدبية

عاديةغير!شخصيةداوديطهر،ثانيا:.القديمالأدنىالشرقملوكلدىمألوفةغير

غيرحياذتعتبرحياتهفإنصحيحاالقديمالعهدفىعن!ذ!رمانصفكانفلو

عير)و!لاهماالسياسىالمستوىأوالسخصىالمستوىعلىسواءعادية

وأسرذ.طويلةزمنيةلفزةاستمرتملكيةأسرةمؤلسسد9دا!ون(،وتالتا:منفصلين

الروايدمصدرجاءهناومن.العالمدولتاريخكىأسرذأطول!انتالملكيةداود

أوقاتفىداودلبيتنسلدانماهنا&سيكونبأندوالنصرانيذاليهوديدفىالمسيحانية

العالم.لتخليصزماتالأ

اوفىملك

هوإسرائيلعلىملكأوليكونلأقالمناسبالمرشحشاولجعلتالتىمورالأمن

تهديخدايشكللاالجغرافيةالناحيةمنصغيرسبطوهو.بنيامينسبطمن!ونه

حيتالقبيلهذامنتهديدايشكل!انالمقابلفىداودلكن.الأخرىالأسباطعلى

إجراءاتداوداتخذمحنكاسياسيابكون!ويهوذا.سبصاوهوسبطأكبرمنجاء

القومية.الوحدةتقويةأجلمنمختلفة

منالقدسإلىيهوذافىالأولىالمدينة،الخليلمنالعاصمةنقلالبدايةففى

لتزويدللأنفاقالعموديةالحفرمحاربوهتسلقولقد.هامة!سزاتيجيةاستخداملخلى6

)علىوارنحفرباس!االيومالمعروفةهىالحفرهذهتكونانويحتمل،بالمياهالمدينة

عامالجمهورأماموفتحهاتنظيفهاتمحيتا!تشفهاالذىالإنجليزىالآثارعالماسم

منأيإلىتنتمولماليبوسيينأيدىفىالقدسحانتلها،داوداحتلالوحتى.3!16(

علىالأسباطأحدتفضيلبذلكومنعلهعاصمةداوداختارهالذلك!سوانيل.أسبا!ط

الأسباصابقيةعلىيهوذاسبصاتفضيلينوىبأنهالانطباعمنخففكما.الآخرين

.والجنوبالشمالبينالبلادوسصافىتقعالقدسأنجانب!لى
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التوداههـثتم!مبأ

مملكتلافىوالجنوبالسمالأسباطتم!يلتقويةكانتفقدالتاليةالخطوةأما

الجنوبمنوالثانىالشمالمنواحداالقدسفىكبيرين!اهنينوعين.الجديدة

والآخرسفارادىواحداليومإسرائيلفىالرنيسبشالحاخامينتعي!قغرارعلى

البلادقطاعاتلقدئةأجلمنالكهنةكبارمنالاتنينتعيينأيضاوكان.إشكنازى

فجحالذىالكاهنوهوإبياتارهوالشمالمنالأكبرالكاهنكانوتوحيدها،المنفصلة

الجنوبمنالأ!برالكاهنأماشيلو،فىشاولبهاقامالتىالكهنةمذبحةمنالفرارفى

الكاهنصادوق!انلداود،السابقةالعاصمةالخليلمنجاءالذى،صادوقفهو

إسرائيل.فىولوالأ!برالأالكاهنهأروننسلمنيعتبرونالخليل!هنةوأصحابه

موسى.إلىفينسبونشيلوكهنةأما

والجنوبالشمالبينللتفاهمالحليكنل!ادأودب!قامالذىالكهنةل!عددإن

الكبيرذالسياسي!الأهمي!ذاتالكهنةمنالقديمتينالعائلتينبينللتفاهمبلفقط

منالكثيرتزوجهمملكت!لتوحيدالأخرىعمالالأومن.هارونونسلموسىنسل

قويتحيت،سياسيةأهميةمنومالذلكالمملكذمنمختلفةمناطقمنالنساء

الملكية.الأسرذوبينالمناطقهذه!لبينالاجتماعيةالروابط

الجيشهذابينمنو!ان.متمرسلجيشتأسيسلالداودالمهمةعمالالأومن

الحراسةفىالقوةهدهاستخدم!ماالحيتيين-(الفلتيم،)الكرتيم،الأجانبمنجنود

الأسباطعلىاعتمادهداودألغىبذلك.جيشهقاندوعلىأمنهعلىوالحفاضاالخاصة

مشكل!حلوهكذازماتالآأوقاتفىالعسكري!للخدمذبشريةقوةجمعأجلمن

الملكية.للؤسرة!بيرة

وسورياوعامونمؤابوأدومعلىكسيطرالعسكريهداودنجاحاتتتابعتلقد

)وادىمصروادىمنامتدتمملكلابنىلمحقدأيضا.فينيقياعلىالمحتملومن

الكباروالكهنذالعهدتابوتأحضر!ما.النهرينأرامفىالفراتنهروحتىالعريشى(

!يانلمملكتهوأص!حللملكةوسباسىدينىمركزإلىوحولهاالقدسالعاصمةإلى

القديم.العالمف!بيرةأهميةلهسياسى

الملكيةالأسرة

نتعمقأنفعليناانقديخمالعهدوالشخصياتالأحداتخلقتكيفنناقشلكى

ذلكاتولقد.انسياسيةوالمعاهداتوالصراعاتأبنانهابينوالعلاقأتالملكيةالأسرةفى

إلىداودزواج!ثرةأدى.ألقديمالعهدشكلعلىثهومن،التاريخسيرعلىكله

الابن!انالأشقاء.غيروالأخواتخوةالأمنالكثيروجودإلىأدىمماالإنجاب!ترة

أحدوفىداودملكتاريخفىمذكورهووكما.إصونهوووريثهلداودكيرالأ

الشقيقةغيراختهيغتصبإمنونأننجدالعصوركلفىالكلاسيكيةالتصويرات
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الت!لاههـثتبهن

)فىجاشوربلادمنأميرةمنداودابنذتمارو!التذلك.بعديرفضهاتمتمار

ليسأبشالوميدعلىإمنونقتلإنإمنون.ويقتللهاأبشالومأخوهافينتقهاشجو.لان(

فىالامورتسيروهكذا.بالعرشمطالبةإلىويتحولبلأختهلشرففقطانتقاما

والسياسة.الأسريةالعلاقاتبينالفصليمكنلافإنه:الملكمةائسياسة

الصرتزقلاجيشلكنالجيشقادةويساندهأبيلاعلىأبشالوميتمردماوسرعان

مناتنانطالبداودايامأواخرفى2ا.أبشالووقتلالمرتزقةفانتصرداوديتبع!ان

داودزوجةابيثشفع"1أبنوسليمانأولادهكبارأحدأدونيا:وهمابالعرشابناله

الجيشوقادةمراءالاأدونياأيدفقد.القصرفىمؤيدوهمنهمالكلوكان.المحبوبة

ناتأن.والنبيبيتشفعأمهأيدتهفقدسليمانأما،الأسباطقادةهمالذينوالقادة

ولكن.المرتزقةحيشىقائدسليمانأيد!ما،الملكعلىالكبيرالتأتيرلهو!لاهما

وبعدالقصر،ودسائسمعاهداتفىالأ!برالنصيبلهماسخصيتانهنا&!ان

وهماالقدي!ا،العهدقصصوفىالتوراتيالتاريخفى!بيردورلهماكانفترة

منيبدوماعلىو!انشيلومنجاءالذىالأكبرالشمال!اهنإنجياثارالكاهنان

وهوالأكبرالجنوبكاهنصادوقكهوالثانىأماأدونيا،يساندوكانموسىنسل

.سليمانساندوقدهاروننسلمنيبدوماعلىوهويهوذاسبصاعاصمةالخليلمن

بدونسليمانفازوبذلكسليماناختارفقدالمرتزقةجيشمنوبتاييدداودأما

،أيدهالذىالجيشقاندويؤابأدونياأخيهبقتلسليمانأمرداودموتوبعد،قتال

باستطاع!يكنفلمالكا!تإبياتارمنبسهولةالتخلصيمكنهيكنلمسليمانلكن

لحكم!،معارضينوجودمنيعانييكنلمفإنهذلكورغمبارز،!اهنقتلالملك

ضيعةإدىونفاهنفسهاالقدسمنبلالقدسفىالكهانذمنإبياتارسليمانطردلذلك

إ.القدسمنقريباعناتوتتدعيصغيرةقريةفى

سليمانملك

!حا!مالقديمالعهدفىشخصيتهبرزتفقد،لجكمتهسليمانالملكعرف

وليسوالاقتصادي!السياسةموهبتهمنإنجازاتهنبعتوومزدهرذ،قويةالمم!كة

سياسذفىأباهسليمانشابهوقد.أبيهكداوديةالعس!القوةاستخداممنفقصا

وجمع.مملكتهلموقعاستغلالهخلالمنوذلكواسياإفريقيامعتاجركماادهـواج،

تابوتداخلهفىووصعالقدسفىالهيكلوبنى.والفضةالذهبمنضخمة!ميات

لإسرائيل.دينى!مركزالقدسالعاصمةمكانةأهميةازدادتوبذلكالعهد

ذراعا03وعرضهذراعا06طوله!انفقدمقاييسهفىكبيراالهيكليكنل!ا

فقد،بدخولهالكهنةغيرشخصلأىيسمحلملأنهالهيكللحجمأهميةتوجدولا

ماأهموكان.الهيكلمدخلعندالفناءفىالقراب!قوتقدمالطقوستجرى!انت
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التو)51ثتماملأ

الداخلمنوينقس!االأرزأخشابمنوجدرانهوالمحتوياتالبناءشكلهوالهيكليميز

وقدقداسالأقدستسمىداخليةوحجرةالهيكلتسمىخارجيةحجرة:قسمينالا

في!و!انذرأعا،03وارتفاع!وعرضهطوله!املامكعباالقداسقدس!ان

آبايشنهجسدعنعبارهوهي)بالذهبالمطلىالزيتونخمتبمنالمصنوعةالكروبيم

هذهتكن(وليمالصيورامتلأجنحةولهاقوانماربع!علىيستندادميبرأسالهول

ويوجدالخفى،ملكوتدعليهمحلالذىليهوا!عرشاستخدمتولكنآلهةالكروبيم

جوارإدىسليماربنىوقدالعهد،تابوتالغرفةوسصافئالكروبيمأجنحةتحت

العديدبنى!ما!الهيكلمنأ!برإلنفسه!بيرقصرمنهاالمبانىمنعدداالهيكل

!بير!حا!اسليمانالقديمالعهدويصف.الدولةأنحاءكىالعسكري!الحصونمن

جغرافيدشعرفانيجصالسياسيلاومشا!للاالعالمهذا،واصكمالقديمالشرقفى

التىوالإقتصاديةالسباتن!للقوىتصورإلىالوصولنحاولأنيجبكذلكالبلاد

أجزا،الكثيرونيعتبرهفيماشديدلجذرالإطلاعالضرورئفمنلذلك،آنذاك!انت

علىمللأحظاتالللاء،خطط؟رأضيالأصساحاتمنقوائم:القديمالعهدفىجدامملة

القديمالعهدللاحثالمادذلهذهتحليلأفضلالمجاورذ.!انالبلادفىالسياسىالتطور

!تبمنمسألةحولاستنتاجاتيبعضقيساهمت.والةجاا!هالفرن"بار!3مريكيالأ

العهدفىالمصورالسياسىالتاريخمىمللأحظاتاستخدامخلالمنالقديمالعهد

القديم.

!تلدقدأن!حيترانعا،يبدوسليمانلملكالسياسيللعالمهالفرنتحليلإن

ناوأتبت7391،عامهارفاردجامعةكىعمردمنالعشرينفىطألبأ!انعندما

المملكد.وحدةهددتقدالتىهىلسليمانوالخارجيةالداخليةالسياسة

فىولتينإلىواحدةدولةمق

فىالأولى:دولتينالى!مضئفيمامنقسمد!انتالبلادأنالىالإشارةتجدر

منعرلدأسبا!صامنتتكونكانتالشماليلاالمملك!وأنالجنوبفىوالثانيةالشمال

استحتلالثكركطو!ذلك،وسليمانداودحكمتحتيلغلمللأسباصاالقديموالتقسيم

الشمالأسباطدىلبالغرد!الإحساسإلىلسليمانالسياسيةالخطواتأدتلقد.الشمال

الشماليةالطائفةزعي!اإبعاد:ذلكعلىمثالوأول،وتأييدهمتشجيعهمماتبدلا

،القدسعنإبياثارالأكبرالكاهن

حئتوالجنوبالشمالفىالسكانجميععلىالضرائبفرض:الثانىوالمثال

نفقاتكلأنالىتشيرسليمانلدىالبناءبرامجقائمةدراسةأنهالفرنيرى

سبط!أبناءسليمانزودفقد،الشمالعنتزيد!انتالجنوبفالعسكريةالحماية

الخر!تعهدهوفيشوريااستطاعتبينمامصر،تهديدضدالدفاعوسائلبكليهوذا

لسوريا.الحقيقيالتهديدمنالشمالأسباصاعنبألدفاعسليمانيقمولممملكتهعن
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الت!لاههـثتم!ملأ

النماذجمن.الجنوبعنالدفاعثصندفعواالذينهمالشمالأبناءأننجد!بذلك

والقصرالهيكلبناءضرورةأجلمنإنهالبلاد،شمالتجاهسليمانلسياسةا.لاخرى

صورملكحيرام)،زوجاتهآباءمنمساعدةعلىسليمانحصلالقدسلمحى

الواحدةوزنذهبيةسبيكةاو.3لبنانمنالأرزبأشجارحيرامأمدهفقد(والفينيقيين

شمالفىارضقطعةعنالفينيقي!قلملكسليمانتنازلالمقابلوفى!جم،3105

أهلحسابعلى!انتالعاصمدبماءعمليةأننرىهنامن.مدينة03بهادالبلى1

الأسباطببناءشدةأضرتسليمانسياسةفىواحدةحطوةهناكو!انتالشمال

الطعامبتقديممنصعهآ!لوألزمت(اداريةمنطقةا3إلىالبلادتقسيمتمحيت

وقد،المناطقلهذهممتلا13بنفسهسليمانوعين.العامفىشهرلمدةالقدسفىللقصر

و!انت.السبطيةالإدارذآمامتوا!هتعدمكخلقعادلغيرالجديدالتقسيمهذأ!ان

هدامنالجنوبيهوذااستبعادتمبينمافقصاالشمالمىمنطقةعشرةالاتناهده

عباء.الآ

فىمر!زيحكمإقامةينوىملكهمانالسكانيقنعلمهذا!ل!انوإن

حولشكأىتزكلمجديدةاقتصادي!سياس!وانتهخسليمانجاءفقد،القدس

لمدةبالعمليقوماطمواص!لعلىفرض-وهىعملضريبةفرضكقد،نوأياه

القانونهذااستيعابإسرائيلبنىعلىالصعبمنوكان-الحكوم!لصا)حشهر

فىالحريذإلىمصرفىالعبودقيمنالتحررعنذ!رياتإسرائيللبنيانحيت

المقدسة.رضالا

!اتبيلاحدالأولالعانون،هذاأتارهاالتىالمرارةعلىيشهدانتصويرانولدينا

لبنىالمصريينالمراقبينلذ!ر"مسخرين"العادىالاسهـايستخدملافهوالخر!3،سفر

كاتباحددوسوف.(1:6)خر!3تسخيررؤساء11باسملكنمصرفىالعبيداسرائيل

الملكية.الأسرةاصدقاءمنيكنلمفهوالقادمالفصلفىالكلماتهذه

عدممنالرغمعلىفإنه،سليمانموتفوروقعلحادثهوالثانىوالتصوير

علىللحفاظالكافيةالقوةمنسليمان!انكقدنمليمانسياسةعنالشماليينرضى

وفاةبعدلكن،الشمالأسباطالمملكةمنينسحبلهـاملكهأيامففى.مملكتهوحدة

علىالحفاظفىالاستمراريستطعلمالذىرحبعامابنهالعرشعلىخلفهسليمان

سياسةسيتبع!انإنالشمالزعماء،فسالهنابلسإلىرحبعاموخج،المملكةوحدة

ذلكأزعجه!احيثالشمالأسباصاعنهانفصلحينئذبالإيجابرحبعامفأجابأبيه

وهوحبعاماموظفىلأحدالموتحتىرجصاكانتالاولىالتمردعمليةأنحتىجدا

كقط.ليهوذاملكارحبعامأصبحوبذلك،ضرانبهوزير
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التالاههـثتمأهل!

إلىداودمملكةتقسيمتموبذلكملكايربعاماختارتفقدإسرائيلباقىأما

الحياةبتعمقندرسأنوعلينا.الجنوبفىويهوذاالشمالفى:إسرائيلمملكتين

مؤلفىمناتنيننحددأنسنستطيعحينئذللمملكتينالدينيةالحياةخاصةهنا&

القدي!ا.العهد

،!لهوذائيلىسراإ

اللغةفىفالاسمان،مصادف!ليسأيربعامرحبعامالملكيرأسمىبينالشبهإن

قدملك!لانيبدومافعلى،الشعبواتساعزيادةإدىتطلععنيعربانالعبرية

المملكةيوماشكلقدبمانصيبزيادةفىرغبتدعنفيهآعربللحرشاسمااختار

نابلساختارفقديربعامأماداود،مديت،القدسمنرحبعامحكم.الموحدة

الشماليذ.للمملكة!عاصمة

التىالديانةعلىالمدىبعيدةأتارقسمينإلىللبلادالسياسىللتقسيم!انلقد

الدينىوالمركزالسياسيةالعاصمهالقدس!انتفقد.الدولهعنمنفصلةتكنلم

ذلك.بسببصعبموقففى!انفقد!سرانيلملكيربعامأماالبلاد،فى

ظلدينهمالكنمنفصلتينمملكتينتشكيلويهوذااسرائيلمنكلواستطاعت

عنالآباءروايةوبنفسالعقيدةبنفسوتمسكايهوا،كلاهمافعبدواحدا،دينا

وتابوتالهيكلو!انسيناء.جبلفىوالوقوفمن!اوالخروجمصرفىالعبودية

الأخرىوالمناسباتعيادالأفىالاقلعلىأن!أىالقدسفىالأ!بروالكاهنالعهد

منمنتجاتهمبعضمعهمحاملينيهوذاإلىالحدودعبريربعامرعايامنالكثيرتدفق

ويقدمونويصلونداودالملكمدينةالىيذهبوقوكانوا،وقرابينوثمارحيوانات

يعطولمالنشا!صا.هذأوسصافىرحبعامالملكويرونسليمانهيكلفىالقرابين

بالاستقرار.اللإحساسيربعامللملكالمنظرهذابالطبع

ولكنهالقدسإلىالحجعنشعبهيمنعكىجديددينبخلقيربعاميقملم

.استمرتذلكفعلوقدالدينلنفسقويةصيغةمملكتهإعطاءمحاولةيمكنهكان

دينيةمراكزأقأميربعاملكنيهواعبادةكىيهوذامملكةمثلإسراليلمملكة

"بنيالأسبا!طلابنالهتسميةصارتثمالسللأمعليهليعقوباسمسويتكنلمإسرانيل

لبقيةالشماليةالمملكةكانتفقط،يهوذالسبطالجنوبيهالمملكةكانتحينففيإسرانيل!ا،

إلالإسرانيلجغرافياوسياسيمدلولأيهناكيكن،ولمالتسميةكانتهناومنإسرانيل،بني

الإرهابدولةوأقاموافلسطننأرضالصهاينةفيلااحتلالذيالأسودالتاريخذلك4891،مايوفي

(.)أ.جالعربجثثعلي
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الل!)51هـللبمبأ

الدينيةالمرا!زو!انت.جديدةدينيةورموزاجدداوكهنةجديدةوأعياداجديدذ

دانبيتوتقعايل،وبيتدانمدنهىالقدسمحلتحل!ىخصصتالتىالحديدة

بيتتكنلمالأمرواقعوفىجنوبها.فيايلبيتبينماإسرانيل!مملكةشمالأقصىفي

سكانفإنوبذلك.ويهوذاإسرائيلبينالحدودعلىأى،القدسعنبعيدةايل

علىليوفرواايلبيتفىالوقوفإدىمالواالقدسإلىالحجأرادواالذينإسرانيل

الطريق.مشقةأنفسهم

شهربعد،الخريفلمحصلفىبهلحتفل!انيربعامأوجدهالذىالجديدوالعيد

الكروبيهامنبدلالالعح!فهيالجديدةالدينيذالرموزأمايهوذا.أعيادأهممنتقريبا

يشب!و!أنللقوةرمزوالعجل،الذهبمنعجلينوضعحيت،القدسفى()المذهبة

سبباهناكأننجدلذلك(،العجل)إلال!يسمىوالذيالهامالكنعانيالإلهبإيلأحيانا

نأوفكرةوإيل،يهوابينالتشابهأظهرتقدليربعامالدينيةالصيغةأننعتقدكى

وبينإسرائيلسكانبينللوحدةقويابعداأضافتقدواحد!يانهماوإيليهوا

.يربعاممملكةأنحاءفيسكنونيزالونلا!انواالذينالكنعانيين

هذهو!انتدان.فىخروالأإيلبيتفىالذهبيينالعجلينأحديربعاموضع

للخالص!دهبي!تماتيلتكنلمالكروبيم،متل،العجوللأننطراموئرةالعملية

الإل!صورةاسرائيلفىالشعبقبلوبذلك)يهوا(،المرنىغيرالإل!لتجسيداستخدمت

الذىالإلهمنبدلاالجنوبيذحدودهاوحتىالشماليةحدودهامنالمملكةعلىالمتوج

.القدسفىالهيكلفىيهوذاعلىملك

يربعاه!الملككهنه

فىسكنواالذينفاللاويونمصيريا،اختياراكانيربعاملمملكةالكهنةميلإن

مدينةالعشرينفىمنهمكتيروسكن،سليمانحكمتحتبشدةعانواالشمال

ففىالجميعمنأ!ثرعانوافقدشيلوضنجاءواالذيىاماصور.ملكلحيرامالممنوحة

والنبىالكاهنصمونيلومسحالعهد.وتابوتللهيكلمكاناشيلوكانتالقضاةايام

أحدشيلوكاهنإبياثاروكانوداود.شاولملكينأولواختارشيلو(من)والقاضى

أخاهأيدلأنهذلكبعدسليماننفاهداود.تمالملكخدمااللذينالكبيرينالكاهنين

.ولقدالقدسفىقوتهمشيلوكهنةفقدوبدلكالعرشعلىتنافسهمافىالمنفزم

بألخداعللإحساسوجيهسب!إسرانيلفىالقديمةتيةالكهنهالمؤسسةلرجال!أن

وغيرالضرورىمنأنهنجدهناومنالقدسمىالملكبيتعنإبعادهمتمأنبعد

الشيلونى)هـ-أحيا!انالمملكةبتمزيقنادىالذىالنبيأننكتشفان،المفاجئ

شيلو(.
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ومنعزلين.مبعدينبأنفسهمتأنيةمرةشيلو!هنةوشعرقصيرةفترةمرت

الكهانة!انتدانففىإيل.بيتفىولادانفىلامناصبيمنحهملمفيربعام

أنهاويبدوموسىحفيديدعلىالقضاةسفرذ!رحدعلىتاسستفقدعريقة

مذبحفىللعملجديدةوحوهيربعامعينإيلبيتوفى،هناكالوجودفىاستمرت

نصوصأحدفىوردو!مالاومما،سبصامنيكونوالمأنأسفيهمبما،الذهبيالعجل

منالرجلأنأصلعلىترتكزتكنلمللكهنةيربعامتعيينحقيقةأنالقديمالعهد

(33ت13ولالأ)الملوك"المرتفعاتكهنةمنفصاريدهملأشاء:"منبللاأملاوىسبط

،يربعامعندالجديدةالدينيةالمؤسساتفىمكانأىشيلولكهنةيبقلموعندمأ

أسرةبسقوصاالشيلونىأحياوتنبابالدينللكفر!رمزالذهبيةالعجولاستنكروا

باقىمتلمقاطعةلاوىسبصالناءلأيكنلمنهلآونظراالكفر.أعمالبسببيربعام

إلىالهجرةإما:احتمالاناخرىأمأ!نومنشيلومناللاوي!قأماموبقىالآسبا!صا.

ومحاولذإسرائيلأرصفىالبقاءأو،المحليينالكهنةبينمكانذعنفيهاوالبحتيهوذا

الكبيرين.المركزينهذينخالتالإلهبعبادةالاشتغال

!ان.وإنخرينللآالطيبةبالرغبلامرتبطير!انوافقدهناكأوهناوسواء

كىمكانتهمصارت.كقدمزرقيأحواله!اصارتفقدموسىنسلمنشيلوكهنةحقا

الفقرإلىمةالأقيادةمنرفيعةعاليدمكانةمنفتحولواللغايةسيئةالمملكتين

الغير.علىوالاعتماد

ئيليهيرا!سقومأ

وعاداتورواياتمشترتلغذل!مامنفصلينقسمينإلىالآنالأسبا!صاانقسم

الكلية.والمساحح!الدينفىمتماتلةغير!انتوإنمتشابهةوتعبيراتصتمزكة

وتحررتالمملكتينعلىالماضىتأتيرحداخلاوقد.صغيرةزالتما!انتللملكتين

سيطرتالمملكةتقسيموبعد،سليمانأيامفىإسرائيلمنوفينيقياسوريامن!ل

أدومتمردتذلكلجدلكن،أخرىعاملمالدالشرقي!حدودهابطولأدومعلىيهوذا

وبقيتاايضا،مؤابوتمردتطويلةزمنيذفترةمؤاباسرائيلحكمتوقد.وتحررت

مصرمثلالعظمىالدولمنللخطرمعرضتينصخيرتينمملكتينويهوذاإسرانيل

وأشور.

عدةمنأكتربألعرنتىملكيةأسرةتحتفظولممستقرااسرائيلملكيكنلم

قبل733عامأشوراحتلتثاوحينئذعام3ة.لمدةالمملكةقامتوقد.صخيرةأجيال

بنفىالأشوريونم،فالسكان.وتشتت!امةلوجودهاالنهايةوضعتوبذلكالميلاد

المفقودي!،العشرةالأسبا!صاباسمالمنفيونوعرفأشور.مملكةإلىإسرانيلسكان

.يهودامملكةإىفرواقدالفارينمن!بيراعدداأننفزضأنويمكن
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الت!)51هـثتبمبأ

المستقرةالملكيةالاسرأحدقيادةتحتمستقرةمملكةيهودأ!انتالمقابلوفى

أثناءوفى،اسرائيلسقوطبعدعاممائةمنأ!تريهودابقيتوقد،التاريخكى

اللذانالمؤلفانعاش،البعضبعضهمالجوارالملكتانفيهماعاشتاللذينالقرنين

وأصبحت.الشعبتاربخلقصصصيغتهمنهماكلوضعفقدعنهما،لبحت

القديم.العهدمنيتجزألاجزءاالصيغتان

أعينناأمامالقديمالعهدلعالمالقديمالتاريخصورةأصبحتأنوبعدوالآن

المديم.العهدمؤلفيهويةتحديدالآنيمكننا
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الأولالفصلهوامش

)والجمع،بعلباسمكتيرةأحياناالقديمالعهدفيتذكرأخرىوآلهةUadduا-

بعاليم(.

القديمالعهدتدوينتمأنبعدالسفر:-هذافيالآلهةأسماءاستخدامحولملاحظة2-

أخرىأسماءاستخدمتلكن)يهوا(صراحةالألوهيةلفضانطقعدمعادةتطورت

استخدامأفضلالسفرهذافيماولغرض(إلوهيم،شخينا،)هاشيم،مثل

القديم.العهدفتظهركماالأصليةالأسماء

العصرذلكفيتوفىصموئيلإن،دقةأكثربتفاصيليهتمونالذينالقراء3-

ذلكفىنوبمدينةفىشيلو!هنةوكانالفلشتيمأيديفىشيلووسقطت

الوقت.
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إ!!ل!ف!ا!

الإوو!بمح!و!!!!!!وإ

اقيقعلىنرمزا

منتلاثةأعطى،السابقالفصلفىوصفهاتمالتىالأحداتمنعام0035بعد

دينيأكاهنأكانJالأو،متشابهةإجاباتحدا،علىكل،القديمالعهدمسألةباحثى

الازدواج:أمرينعلىاكتشافاتهموترتكز.بالجامعةأستاذأوالثالثطبيباوالتانى

قصصمنكبيرلعددمختلفارنصانيوجدأنهبذلكلاحظواوقد.الإلوهيةوألفاظ

الأباءلتارلخمختلفانقصتان،الخلقلعمليةمختلفتانقصتان:القديمالعهد

هذهإحدىتتطرقأحياناأنهذلكبعدولاحظوا.(إخ.01يعقوب،إسحاق،إبراهيم)

يصفالخلققصةفيالمثالسبيلفعلىآخر.باس!االتانىوالنصباسمللربالنصوص

فىالتانىالإصحاحويذ!ر،العالمخلق!يفيةالقديمالعهدفىالأولالإصحاح

أخرىمواضعوفىالقصصتتكررالتفاصيلمن!تيروفى)1(،مختلفةقصةلداشه

قص!منالاولالنصففى،مختلفبزتيبلكنالآحداتنفستصفو،تتناقض

خلقالنهايةوفيبعدهاالحيواناتن!اأولاالنباتالربخلقالمتال،سبيلعلى،الخلق

ذلكوبعدالنباتتمأولاالإنسانالربخلقفقدالتالىالنصفىأما.والمرأةالرجل

زوجاالإنسانيجدلاعندماالنهايةوفىالحيواناتخلقبالوحدذالإنسانيشعرلالكي

إ!االمرأةلهالربيخلقالحيواناتبينمنلهمناسبا

لدينا:أننجدهنامق

2-التكوينا-التكوين

إنمبماننبات

نباتحيوان

امرأةحيوانوامراةرجل

الثلاثةالباخثونلاحضافقدحدت،عمامختلفتانصورتانلديناالقصتينكى

النصوفى(.مرة)35الآلهةإلهبأنهبائمأالخالقيذكرالخلققصةمنولالاالنص-

باسمواحدةمرةيذكرهلاالأولالنصوفإ.مرةا)1يهوابالاسمالربيذكرافتانى

وسفينةالطوفانقصةذلكبعدتأتىإلوهيم،باسميذ!رهلاالتانىالنصوفىيهوا

للمرةوأحيانا)3(،ويختلفانأحيانايتوافقانكامليننصينإلىتنقسمأيضا!هى.نح

يستخدموالتانىإلوهيماللفضايستخدمنصيوجدنية!ر
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إبراهيممعالربقطعهالذىالعهدقصةحولآخراننصانأيضاوهناك،بهوااللفظ

بينالتقسيماخرىمرةفي!اويظهر)3(إليهإبراهيمقدمهاالتىالقرابينأشلاءبين

يأتولمالتكرارليسالقصصمنألخرضأنالباحتونوجدوقد،..الخوإلوهيميهوا

قدمنفصلينعملينامامهمأنا!تشفوابل،متشابهةلقصصمصادفةالتكرارهذا

واحد.عملفىماشخصجمعهما

المصادركشف

عامفيزردبرنااهنح1الألمانيالكاهن!انالتلاتةمنذلكا!تشفمنأولإن

النسيانطيفيغابحتىقرالهعليأترأيالمسثلةهذهحوللكتابهيكنولم111711

الظاهرةلاحضاالذىوالثاتي3491،سنةفىعام!3.بعدجديدمناكتشافهليعاد

هذدوفشرعشر،الخامسلويسبلاطفىفرنسياطبيبأو!انأسز&"،"جان!ان

وقد,07Lairالعمرمنبلغعندما1733عأمباريسفىاسمهذكردونالا!تسافات

التالتالشخصتوصلعندماالقرأء.لكنلدىضعيفأإنطباعاأيضاهذاكتابهترك

تجاهلها،الصعبمنوكان0178عامفىونشرهاالمطلوبةالاستنتاجاتدرسوالذى

علىأطلقوقد.ألمانىقسووالدهمشهوردارسوهوايفهورن"جوتفردوهوا"يوهان

تستخدمالتىوالقصصا"بالإلوهيميةإيلبكلمةالإلوهيةلفضاتذكرالتىالقصص

.اليهويةباا1يهواللفضاا

منفصلينعملينبينمزجاكانالقديمللعهدالمبكرالتاريخكونفكرةإن

Lottمنلأكترتصمدلمفقطمختلفينلمؤلفين \A,لأيالفرصةتتاحأنقبلإذ

اسفارأنالباحثوناكتشفالقديموالعهدالدينعلىالفكرةهذهآئارلدراسةشخص

الإلوهيمىأنا!تشفواحيثأربعةبلفقصااتنانمؤلفانيكتبهالمالخمسةالتوراة

يهوا.وليسالوهيملفضاواستخدمامتشابهانوالاثناناتنين،بلواحدامصدراليس

إلوهي!الفضااستخدمتالتىالإلوهيمىقصصمجموعةفىأنالباحثونلاحظكما

واللغةالأسلوبفىاختلافاتأيضاهناككانكمافيها،يظهرالتناقضيزاللا

أدتالإلوهيمىواليهوىا!تشافإلىأدتالتىالشواهدنفسأنباختصار،.والمغزى

إدىفروقعدذأشارتحيثالإلوهيمىالمصدرداخلخفيآخزمصدراكتشافإدى

خاصاهتمامحضالوالثالثةالقصصمجموعةففي،الحيلةتدعمهامختلفةنوايا

والمعاييرالأعيادوحسابالكهنةأحكامعنوكذلكعنه!أالتهصصوكثرةبالكهنة

.(ك)رهواختصا"الكهنوتىا.المصدرسمباالمصدرهذاسص!ولقدعدادوالأ

فىوباستمراربالتناوبوالكهنوتىوالإلوهيمىاليهوىالمصدرتداخلولوحضا

العدد.،اللاويين،الخروج،التكوين:الخمسةالتوراةأسفارمنولىالأربعةالأالأسفار

)باستثناءالتتنيةسفرفىلهموامتدادتتابععليالعثورالصعبمنكانالمقابلوفى

-تمامامختلفباسلوبكلهالتثنيةسفركتبفقدالسفر(نهايةفىالفقراتبعض

.-46

http://kotob.has.it



التالاهرثتطمبأ

التعبيراتو!ذلكبهالخاصاللخوىالمحجميختلفكماالأودى،ربعةالأسفارالأعن

هنا&لكن،ولىالأربعةالآالأسفارمن!املةجزاءلأتكراربالسفرويوجد.الجمق5

فهوالعشربالوصاياالخاصالقسمحتى،وداكهذابينالتفاصيلفىشديدتناقض

ويسمىرابعا!مصدراوحدهيعدوهوبذات!،مستقلالتثنيةسفرأتويبدو.!ختلف

)د(.لحرفلهويرمزالتتنوىبالمصدر

منحنصللا!انتمختلفةمؤلفاتأربعةالحقيقةفالتوراةكونا!تشافإن

يبداالجديدالعيدأنحتى،مقلقةعمليةذاتهاحدفىتكنلم،الماضىفىبعضهاص

الأحداتوصفصه!او!ليوحنالوقا،،مرقسمتى،:ربعةالأالرسلبقصص

والمسيحييناليهودبينالأجيالمرعلىالمستحكمالعداءهذاكانفلماذاإذا،بطريقته

رسل؟!!لأربعةأيضا!انتالقديمالعهدبدايةأنالقائلةالفكرةحول

وعرفتفاصلأىدوندمجهاتمربعةالأالقديمالعهدمصادرأنهوالفروا

الا!تشافوكان(عام0002)حوالىالزمنمنطويلةلفترةلموسىواحد!كتاب

فيتمنسيجتمزيقالقديمالحهدباحتووبداالمقدسذ،للرواياتتحدىبمتابةالجديد

.لجاتالأهذهستؤدىأينإلىأحديعر!لمو،فائقةبعناي!نسجهالمأضي

مرتان!مقصة

نأتصوروا.عادىغيرطابعيحملللكتابةأسلوبالقديمالعهدماتالأولىللأسفار

النصوصهذهتؤخذتمالموضو3،نفسعن!تالايكتبونمختلفينرجالأربعة

القصلاهذهأنيزعمونتمواحدذقصةلمحىأخرىمرةتنممصجت!االمختلفةربعةالآ

:يحددوا!ىباحتونأخذهالكتابأروتصوروا،وأحدشخص!تبها

واحد.شخصيكتبدلمالكتابأنا-

مؤلين.أربعةهناك!انأنه3-

ربعة؟الأهؤلاءكا3-

واحد؟!تابفىالكتبهذهدمجمن4-

العهديصورها!مانوحقصةلهسنعرضمرالأهذاالقارئيتصورأنأجلمن

مختلف!.بأحرفالمصادرمنمصدر!ليظهر.عندماالتكوينسفرف!القديم

اليهوىيظهرالكهموتى.المصدووبيناليهوىالمصدربينمزيجهىالطوفانفقصة

تمالنهاي!إلىالبدايةمنالمصدرقرأتمفلو،ثقيلهبحرو!والكهنوتىعاديةلجروف

واحدةلكلكاملتينقصتينملاحظ!سيمكنكمذلكبعدالتانىالمصدرقرأتم

الخاصة.أهدافهامنيماولكلبهاالخاصاللغوىلعجمها
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الت!)51هـثإملأ

22(:6:508التكوفي)سفرلطوفانا

-5%S yشريرهوإنماقلبهأفكارتصورصوأن،الأرضفىكثرقدالشرانالرب

يومكل

قلبه.فىوتأسف.رضالأفىالإنسانعملأنهالربفحزن6-

ودباباتبهاثممعالانسا!.خلقتهالذىالإنسانرضالأوجهصأمحوالربفقال7-

عملتهم.أنىحزنتلأنىالسماء.وطيور

.الربعينىفىنعمةفوجدنوجو"ما8-

الته.معك!.وساراجميالهفىكاط!بارآرجلانوعكان.ك!مواليدهذه،-

ولاققوحاماسا!ابفينثلاثةنوعU_gj.ا-

ظلما.الأرضوامقلؤ!اللهأماه!الأرفاوفسدق11-

الأركا.علىطريقهأفسدق!بشركلكانإذا.فسدققد!افإذااللهأي13-

أنافها.منهمظلماامتلأتالأرضلأنا!اصا.أتققدب!ثكلكلنهايةد!اللهفقال-12

الأوكا.عم!لكهم

وصصقاخلوتطديه.مساكقالفلكتجعلجمفر.خشبمقفلكالنفسكاصفع؟ا-

.بالقارخال!

وثلاثينعرفمهذراعاوخمسينالفلكطوليكونآذرا!ائةثلا!.تصنعهوهكذا15-

اوتفاعه.ذواعا

جالبه.فىالفلكبابوتضع.فوقيمقذرالححدإلىوتكملهللفلككواوتصنع16-

تجعله.وعلويةومتوسطةسفليةمساكق
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ا!3لت!اأ

السماونخقمنحيماةر،حفيهجسدكللاهلكالأرضعلىالماوبطوفانآقأنافها17-

يموتالأركافى!اكل

معك.بنيك!نسا!وامرأتكوبنوكأنقالفلكخلفتل.معل!عهديأقيمولكق18-

تكونمعكلاستبقائهاالفلكالىتدخلكلمناثنينجمسدزيكلمقحىكقومق16-

وأتتى.ذكرا

اثنينكأجمناسهاالأرضدباباتكلومنكأجمناسهاالبهافىومهالطيوركأجمناسهافأ03-

لاستبقانها.تدخلكلمن

طعا!ا.ولهالكفيكون.عندكواجممعهيؤكلطعاه!كلمقلنفسكفخذوأنت31-

فط.هكذا.اللهبهأمرهماكلحسبك!ففعل33-

(.السابع)الإصعاح.

هذهلدىبارارايتاياكلانى.الفلك!لىبيتكوجميعأنتادخللنوحالربوقال1-

الجبل.

التىالبهائمومن.وانلىذ!راسبعةسبطءمعكتأحذالطاهرةالبهانمجميعمن3-

وانثى.ذكرااثنينبطاهرةليست

ل!وجهعلىنسللاستبقاء.وآنتىذ!راسبعةسبعدأيضاالسماءطيورومن3-

.رضلأا

عنوأم!ص،ليلةوأربعينيوماأرلجينرضالأعلىآمطرأيضاأيامسبعةبعدلأنئ-لح

عملته.قانمكلالأرف!وجه

.الربب!أمرهما!لحسبنعففعل5-

.الأرضعلىالماوطوفانصارينمنةماثةستابنك!كاقولما6-
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التولاهرلتبمل!

.الطوفانمياهوجهمنالفلكالىمعهبنيهونساءوامر"تهوبنوهنعفدخل7-

علىي!بماوكلالطيورومنبطاهرةليسقالتىوالب!ائمالطاهرةالبهان!و!8-

.الأرض

نوحاا!قهأمركما.وألنىذكراالفلكإلاذ!إلمحااثناناثفاندخلى9-

ضرالأعلىصارتالطونانمياهأنأيامالسبعةبعدوحدت.ا-

فىالشهرماعشرالسابعاليوه!فىالثانىالمث!هرفىك!حياةصامائة!هقاسفةفى11-

السماي.طاقاقوانفتعقالعظيمالغمريتابيعكلانفجرقاليولمذلك

ليل!.و"ربعينيوماأربع!الأرضعلىالمطرلأ!حمابئ13

نساووثلاقنوحةوامرانوعبنوولاقتوحاه!ptiqك!دخلعينهاليوه!فىلكفى13-

الفلك.إلىمعهمبنيه

علىتدبالتىالدباباتوكلكأجمناسهاالبهانموكلكأجمناسهاالوحوشوكلهمل!ا-

جمفامذىكلعصفوركلكأجمناسهاالطيوروكلكأجمنايهمهاالأركا

.حياةلو!فيهجمسدكلمناثنيناثنينالفلكإلىنوحإلىودخلق15-

عديه.الربولإغدق.القهأمرهكماجسدذكاكلمقوأتثىذكرادخملقوالداخملاق16-

عنفارتفع.الفلكورفعتالمياه،تكاترت.رضالأعلىيوماأربعينالطوفانوكان17-

رضك.لأا

.المياهوجهعدىيسيرالفلكفكان.رضالأعلىجداوتكاترتالمياهوتعاظمت18-

تحتالتىالشامخةالجبالجميعفتغطترضر.الأعلىجداكتيرأالمياهوتعاظمت91-

السماء.!ل

.الجبالفتغطت.المياهتعاظمتالارتفاعفذراعاعشرةخمس03-
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الت!لاهثتطملأ

وكلوالوحويقوالبهاثمالطيورهن.الأرضعلىيدبكانجمسدذكاكلفمات

.الناسوجمميعالأركهعلىتزحفكانتالتىالزحافات

مات.اليابسةفىما!لمنحياةروحنسمةأنفهفىماكل

السماء.وطيوروالدباباتوالبهائمالناس.رضالاوجهعلىقائ!اصاللهفمحا

!قصا.الفلدفىمعهوالذيننو!حوتبقى.الأرضمنفالمحت

يوالا.وخمسينمانةالأركهعلىالمياهوتعاظم!

الثامق()الإصعاح

ريعاوأجازالقه.الفلكفىمعهالتىالبهائموكلالوحوشوكلنوحااللهزكرث!

.المياهفهدأقالأركأعلى

السماو.فهالمطرفامتنع.السما!قا!و!م!الغمرينابيعوانسدق

.المياهنقصتيوماوخممسينالانةولعدمتواليا.رجوعار!االأكاالمياهورجعت

أراراما.جمبالاعماالشهرمقعشرالسابعاليوه!فىالسابعالشهرفىواستقرالفدك

الشهرأولفىالعاشروفىالعاشر.الشهرإلىمتواليانقم!اتفقم!المياهوكانت

.الجبالل!ف!صأظهرق

عملهاقد!انالتىالفلكطاقةفتحنوحاأنيوماأربعينبعدمنوحدت6-

.الأرضعقالمياهانمث!ققحتىمترددافخرج.الفراب؟أرسل7-

.الأرضوجهعنالمياهقلتهلليرىعندهمنالحمامةارسلتم8-

علىكانتمياهالأن.الفلكإلىإليهفرجعتلرجليها.مقراالحمامةلجدفلم9-

الفلك.إلىعندهوأدخلهاوأخذهأيدهفمد.الأرضكلوجه
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التو)51هـثتبهلأ

الفلك.منالحمامةفأرسلوعاداخرأيامسبعةأيضافلبت.ا-

المياهأننوحفعلمفمث!ا.فىخضراءزيتونورفوإذاالمشاءعندالحمامةإليهفأتت11-

.الأرضعنقلتقد

يضا.إليهترجعتعدفلمالحمامةو"رسلأخرأيامسبعة!يضافلبث13-

نمثمفتالمياهأنإدشهرأولفىالأولالشهرفاالانةوالستالواحدةالسنةههوكانا13-

نشف.قدرصالأوجهفإذاونظرالفلكعنالغطاءنوحفكشف.الأركلصض

الأرضاجفتالشهرمقوالعشرفيالسابعاليوه!فىالثانىالمث!هروفى؟1-

قانلا.نوحااللهوكلم15-

معك.بنيكونساكصوبنوكوامرأتكأنقالفلكمقأخرج16-

تدبالتىالدبابا!وكللوالبهائمالطيورجمسدذ!اكلمنمعكالتىالعيواناقوكل17-

الأرفاعدىوتكثروتثمرالأركافىولتتوالد.معكاضرجمهاالأركهعلى

معهبنيهونسا!وامرأتهولنوهك!فخوج18-

خرجتاكأنواعهاالأركاعدىيدبهاوكلالطيوروكلالدباباقكلالعيواناقوكل91-

الفلكفه

الطيوركلومنالطاهرةالبهائم!لمنوأخذ.للربامذلجانوحوبنى03-

المذبح.علىمحرقاتواصعدالطاهرة

(r-أجلمنأيفارضالاألح!تأعودلاقلب!فىالربوقالالرضا.رائحةالربفتنسم

حى!لأميتأيضادأعوولا.حداثتهمنذشريرالإنسانقلبتصورنلأالإنسان

فعلت.!ما

."تزاللاوليلنهارووشتاءوصيفوحروبردوحصادزهـمرضالأأيام!لمدة33-
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الت!لاهثتمأمل!

بكلماتهلرمزا

لجديرةمتسلسلتين!املتينقصتينإلىالنصتقسي!اإمكانيةحقيقةإن

نتوصلحتىخرىالاالقصصعلىذلكتطبيقويمكنللافزاصومدعمةبالذ!ر

فىمنفصلتينقصتينتكوينإمكانيةفقصاهذاوليس،المثيرةالطاهرةهذهمدىإدى

الكهنوتى)المصدرفقص!بها،الخاصةلغتهاقصةلكلانتوضحالظاهرةإنبل-النص

تستخدماليهوى()المصدروقصذ،إلوهيماللفضاتستخدم(التقيلةالسوداءحرفبالأ-

.i(q\?V:6:91)التكوينوأنتىذكربلغةالحيواناتنوعالكهنوتيويذكريهوا،اللفظ

الترجمةبينصاالعربيةالترجمةفيهذا)وأنتىذ!رلفضافيستخدماليهوىالمصدرأما

الجميعأنالكهنوتىالمصدرويذ!ر(وزوجتهزقيبمعنىالعبرىللأصلالحرفية

امات"االجميعاناليهوكمايذ!رحينفى(6:17،7:31)التكوينايموت"1

73:التكوين) r).

القصة.تفاصيللمحىأيضابلالمصطلحاتفىفقصاليسمختلفانالنصين!ن

اليهوىيصفحينفى.الحيواناتأنواعمننوع!لمنزوجايصوركالكهنوتى

الطوفانأنالكهنوتىويحكى.الطاهرةغيرمنوزوجاالطاهرةالبهائممنأزواجسبعة

ليلة.4ويوما04استمرأنهاليهوىويرييوما()375عاماستمر

نأونجد.حمامةأرسلاليهوىفيبينماغرابا،أرسلنوحاأنالكهنوتىويذ!ر

حيندفى،بالذراعوالمقاييسوالتواريخعمارالأتحديدعلىيحرصالكهنوتىالمصدر

التىالطريقةفىهوالاتنينبينالحقيقيالفرقذلك.إنكلاليهوىيذكر

لكن،للإلهمختلفمسمىقبلمنذ!رناكما،يستخدمونفهم.الالهبهايذكرون

أفعالهعلىالندمإظهارعلىبالقادرالإلهيصوراليهوىفالمصدرشىء.صهذاليس

متل:"هلالهامةاللاهوتي!التساؤلاتمنالكثيرتطحمسالةوتلد7،6:6()التكوين

علىيندمأنالممكنمنهلشىء؟كليعلمهلشىء؟كليصنعأنيستطيعالإله

011إ؟االماضيفىعملهاقدأفعال

)التكوينقلبهفىويتأسفيحزدنانيمكنكمنيهواالمصدرهذايصوركما

ويشهـا7:16()التكوينالسفينةبإغلاقيقومعندماالإنسانيةبالصورويصوره6:6(

فىيوجدلااليهوىفىالموجودالتجسيدهذاأنكما8:31(.)التكويننوجقرابين

منفصلتانالطوفانكصةبإن،للكونأعلى!حا!مالالهيصور.فهوالكهنوتىالمصدر

،وللبرلهالخاصومفهومهابلبها،الخاصةوتفاصيلهالغتهاقصةولكلوممتلئتانشماما

لللإلهوتناولهاصفاتهابكلالطوفانقصةفىاليهوىفلغةشئكلهوهذاليس

اليهوىللمصمدرالمنسوبةالقصصمنقصةكلفىالقديمالعهدلنصمشابهة

انصادركلأنانباحتونولاحضاالكهنوتى.للمصدربالنسبةأيضاالحالو!ذلك
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5التو)هـلتبمل! k

القوأنين.اوالشعرأوالقص!فىذلك!انسواءمرتبة

يةالبلا

المصادر"!ماتخميناباسمعرفتمنفصل!مصادرأربع!أ!تشا!عمليةإن

81القرنمنرجالتلات!معبدآتالتىالفكرذوهى)"أااالعايى"النقدأيضاتسمى

جمعمنالسن!قمماتوبعد91.القرننهايهحتىالقدي!االعهدلجتعلىوسيطرت

البعضوأعتبرهاالا!تشا!.منالمرحلةهذهالىاللاحتونتوصلوالرموزالاشارات

دربا!ان،السنينصاتوعبهر،مرحلةأدنىهاأعتبروفقدالآخرونأمامتقدمةمرحلة

فأصحابالآنأما؟الخمس!التوراةاسفارواضعهوموسىآلىروايهتحدىالمستحيلمن

الأسفارهذهوأضعهوليسموسىانعلناالقولآيضاهميستطيعونالدينيالوعي

الذممارالم!ننسىا!.ويجبالخمسلاالاسفارمنآسفارأربعلاالأقلعلىوحددوا

قراءت!يمكنموحدوكاملعملفىالمنفصلذالمصادرهذهوتنظيمم!3استطاع

قدالقديمالعهدمصادرعنالبحتفالا،آخريناحيدومن،!املةواحدة!قصة

محيرا.اللخزهذايبدو!ارأىإليهاوصلومنالأولىالعتباتإلىفقصاوصل

المصادر؟هذه!تابهممنلكن،مصادرأربعذ!شفواالباحثينأنالواقع

مقدسا!تابايكتبونأنهمعلمواوهلالآخر؟منهم!لعرفوهلعاشوا؟ومتى

ولماذاهو؟ومنأ!تر؟أوواحداشخصاكانفهلالغامضالمحررأما(؟،القديم)العهد

بينخفيةالتساؤلاتهذهعنالإجابة؟تظلالمعقدةالصورةهذهفالمصادردمج

قصصأن!مفوجدلافيهماتعمقناو!لما،فلسطينوأرضالقديمالعهدصفحات

بالواقع.مرتبطةالقديمالعهد

ومؤلفانمملكتانا

فىوصفتهاالتىالفزةفعاشارجلان(والإنوهيمى)اليهويالمصدرينكتب

والدينيةالسياسيةوآحداتهاالفترةهذهلجياةمرتبطينوكانا.السابقالفصل

!ذينهويةأ!شفوأنذلكاوضحآنأريدالفصلهذاوفىبأزماتها.وكذلك

الؤلف!ضا.

المؤلفأمايهوذامملكلامنجاءاليهوىمؤلفأننحددأنالممكنمناولا:

قبلىمنالقديمالجيدباحثوذلكافزضلقد.إسرائيلمملكةمنجاءفقدالإنوهيمى

أحددأنأودكماقبل،منعرضهاتمالف!عنإقناعااكثرشواهدفسأعرضأناأما

القديمالعهدتطرق!يفأكثربوضو3أقدموأن،المؤلفانهذأنهمامنبالتفصيل

عصرهما.فىوقعتالتىوللأحداتالمؤلفينلهذين
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الت!)51ثتمأمب!

فأئشىء.علىترهنلاالقديمالعهدكىالإلوهي!لفظاختلافحقيقةإث

ومرةبالملكلامرةفيلقبثاإنجلترأملكذعنيكفأريستطيعالمتال،سبيلعلى+لخص

المختلفدالأسماءميهاوردتالةبالصورةفإنسابقاذ!رت!مالكنباليزابيت،خرى

المختلفانفاللفظان!أخرىشكوكاأتارتقدالآولىالقديهاالعهدأسفارفىللإلوهية

فصلنافلو.المردوجةالروايات!للمحىبالزابطروايأت!مافىاتفقاقد()يكوا-إلوهيم

ا!ترابطداالرموزبسلسلةسنخرجإليهوىالمصدرقصصعنالإلوهيمىالمصدرقصص

إسرانيل،مملكةمنقريبا!انماشخصحتبهاالإلوهيمىقصصأنإلىتشيرألتى

.()دايهومنقريبا!انماشخص!تبهاأليهوىقصصالمقابا!وكى

إسرائيلمنوالإلوهيمىيهوذامقاليهوىالمممدر

التىالقصصفى-التكوي!سفرففى،القصصترتيبعنأولاالتساؤلب!ايجدر

وكانت)6(،الخليلفىعاشالذىإبراهيميطهريهوا-لفظفيهاأ!لهعلىيطلقون

داود،الملكعصركىيهوذاعاصم!!الت!مايهوذامىالرئيسيةالمدينةهىالخليل

معيهواعهدداود.وفىعصرفااصادووا1الا!برالكاهنمنهاخجالتىالمدينةوهى

..نهرحتىمصرلهرامن1البلاديرتسو!إبراهي!انسلبأنالربيعد،ابراهيم

الملكي!الأسرةسسموداودالملكحكمتح!البلادحدودهىهذهكانت،"الفرات

يعقوبفانالوهيملفظتستحدمالتىالقصةف!يهوذا.لكنسبصامنكانوالذى

رلما)أو(الرب)ان!ذلكابعدفيمايتضحماشخصلوجهوجهايقاتلإبراهيمحفيد

"فينيئيل"العراكذلكفي!وقعالذىالمكانذلكعلىيعقوبويطلق(.الربملا&

.18إسرانيلافىيربحامبناهاالتىالمديندهىوفينيئيل(الرب)وجه

الحدودعلتقعالتىإيلبيتمديندعنوالإلوهيمىاليهوىالمصدرانيحكى

لنايحكي!مافيها)6(سياسيدرغباتمنهماولكلويهوذا!سرائيلالمشزكة

عاصمذوجعلهالعاميربناهاالتينابلسمدينهعنأيضاوالإلوهيهعىاليهوىالمصدران

اليهوحماالمصدرقصةففي،البعضلعضهماعنتمامامختلفتالساالقصتينلكن.للسامرة

ويضاجعهايعقوبابن!دينايحبو!انالمدينةأمير!انلشخصاسمهى"نابلس"

معمصاهرةقاتعلى6يريدونلايعقوبأبناءأخوأتهالكنيتزوجها،أنذلكبعد"رادتم

ل!أبناءحاوروالدهونابلسيقنع،يعقو!!أبناءمختونينليسوانهملأنابساطأبناء

،يعقوبأبناءمناتنانيدخلالألمكرطمنالرجاليسكنوعندما،بالختاننأبلس

دينا،أختهماوياحذونفيهاذ!رلمجلويقتلانالمدينذإلىولاوىلثمعونوهما

11بأختنايفطزانيةانظير11وتجيبونالفعلةهذهعلىوالدهما،،يعقوبوينتقدهما

القصذ)01(.تنتهىوهكذأ3(34:ا)التكوين
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الت!لاههـثتمأملأ

وهذهعاصمتها؟إسرانيلحددتكيفاليهوىللمصدرالروايةهذهتصف

11:أخرىبطريقةالأمورتصفالإلوهيمىقصةفإنالمقابلوفىبالمرةلائقةغيرقصة

فيهاووضع!سيطا"ابمائةنابلسوالدحاموربنىمنالأرضقطعةيعقوباشترى
)11(

خيمته.

القديهـأ؟العهدقصصفىنابلسمدينةعلىإسرائيلاستولت!يفعنأما

المصدرمؤلفمقابلها،ويذكرفىفعوا-ajاشتروهاأنهمالإلوهيمىالمصدرمؤلفيذكر

فيها.مذلجةارتكبواقدأنهماليهوي

الأسبا!مأأصل

يوجدسبصا-أبوهومنه!أواحد!ل-وأحفادهيعقوبأبناءمولدقصةفى

تنسبالتىالقصصومجموعةالمولود.باسمتظهرالتىالسلسلةإلىتطرقعامبشكل

-منسى-إفرايم-زبولور--لساخرأشر-جاد-لى:دان-تفتاقصصهيإلالوهيميإلى

وفىإسراليل)"ا(أسماطكلأسماءا!لوهيمىمجموعةتشمل.باختصار12مين.

،شمعون،رؤبين:قصصهىأليهوىإلىتنسبالتىالقصصمجموعةفإنالمقابل

فقدواالذينالأسباطأسماءهىالقائم!فىالاولىالئلاثةوالأسماءيهوذا،،لاوى

الروايةفىارضهعلىظلالذىالوحيدوالسبصا،الأسباطبباقىواختلطواممتلكاتهم

1(.)ةيهوذاسبطهواليهوية

هورؤبينفإنللقصةفوكقاليهوذا،تفضيلهافىبعيدمغزىاليهويةللقصة

الميلادترتيب!انولقد.الرابعويهوذاالثالتولاوىالتانىهووشمعونكبرالأالابن

علىويحصلالميراتفىالبكورةحقالأ!برللولدوكان،القديمالشرقفىجداهاما

ناالمتوقعمن!أنولذلك(أخوتهميراتضعف)وهوالأبميراتمنالأكبرالجزء

رؤبينضاجعكيفتصفقصةهناتظهرلكن،بالبكورةالجديرهورؤبينيكون

هماالبكوريةيستحقانكانااللذينالآخرانوالاثنان.مرالأوينكشف،أبيهإماءإحدى

أبوهمايتهمهمااتنينفإناليهويةللروايةوفقا،نابلسقصةفىلكنولاوى،شمعون

الابنإيىوتصلالبكورةعنهماتسقصا،اليهويةللرواية،وفقاوبذلك.نابلسأبناءبذبح

لرؤبين:يقولالموتفراشفىوهولابنهالشعريةيعقوببرحةوفىإ،إ:يهوذاالرابع

تتفضللاsكالمافانرالعز؟وفضلالرفعةفضلقدرتىوأولقوتىبكركلاأنتدؤلين11

(أ-4ا:°ا)التكول!شاصعدافراشىعلىدنستهحينفذأبيكمضجععلىصتتلأنك

لامجلسهمافىسيوفهما،ظلمالات،أخوانولاويشمعوناا:ولاوكاشمعوناحمايقولاوهاهو

ثورا.عرقبارفماهماوفىإنساناقتلاغضبهمافالأنهما.كرامتىتتعدلابمجمعط،نفسىتدخل

11إسرانيلفىوأفرقهمايعقوبف!أقسمهما،قاسفإنهوسخطهماشديدفإنهغضبهمامل!ون

.v(-94:ه)التكوين
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التالاههـثتبهل!

يسجد،أع!انكقفاعلىي!ك،إخوتكيحمداياكايهوذا:القوليهوذأعنلكن

.()التكوير01194:8أبيكبنولك

يحصلمنونتسائل.الروايةفىالبر!ةعلىيحصلالذىهويهوذاأنهنانري

الإلوهيمى؟المصدرفىالحقهذاعلى

يعقوبأننجد.الموتفراشفىوهويعقوبلرتحولالإلوهيميةالروايةفى

!ما.ومنسىإلمحرايم،الاثنينيوسفأبناءخلالمنليوسفمضاعفاالميراتيعطى

يعقوبيعطىفعندماإلإلوهيمى،المصدرقص!فىاخرجؤءفىالإجابةتكمن

يضعيعقوبيجعلبشكليعقوبأمامأبنالهيوسفيقربوابنائهليوسفبر!ته

يدهيعكسيعقوبلكن،الحكمرمزهىاليمنىواليدالأكبر،منسىرأسعلىيده

نإويقوليرفضيعقوبلك!يوسفويحتجإفراي!ا،رأسعلىاليمنىيدهويضع

)*(.اكبرشعباسيكونإفرايم

احفاده!!منواحداوإلما؟يعقوبآبناءمنواحداالمؤلفيرفعلاولماذا؟إفرايملماذا

المؤلف؟عصرفىإدرايملسبصاتاريخيمغزىأىلذلكفهلإ!فيهمالكبيروليسبل

يربعاموعاصمة،يربعامالملدمنلاخ!جالذىالسبصاكانإفراي!اأنهىاللإجابة

كتسمي!تستخدمإفرايمأنالحقيقةوفى)911إفرايمجبالعلىتوجدالتىا.نابلس"

)02(إسرائيللمملكةأخرى

القم!صداخلمقشواه!

الإلوهيمىالمصدروقصصيهوذا.دوحدومدنتوافقاليهوىالمصدرقصصإن

بشكلتوافقالمختلفةالقصصفىأخرىتفاصيل.وهنا&إسرائيلوحدودمدنتوافق

القادمة.الصورةمنطقى

إخوةيحقد!لتاهماوفى،يوسفبيعلقصةو!لوهيميةيهوية،روايتانهنا&

رؤبينهوالإلوهيمىروايةفى.الموتمنواحدأخوينقذهلقتلهويخططونيوسف

)32(.ينقذهالذىهويهوذااليهويةالروايةفىلكن)31(ا!بناءأ!بر

فىالألفاخافىتلاعبيظهرالإلوهيمىللمصدروفقا،يعقوببركةقصةوفى

لكوهبت!دوأت11ليوسفيعقوبويقول.ومنسىإفرايمبينالميراتتقسيمجزلية

ترجموامنهناكالقدي!االعصروفى23(،ة48التكوي!إ)23(!ااخموتكفوقواحداسهما

أبنائهاكبر!ونهليوسفيعقوبمنحها"أخرىاهبة1بمعنى(سهم)شيخم!لمة

اليهوىالمصدرقصصوفى،()نابلسلمدينةاسمببساطةذلكيعتبرمنيوجدبينما

الاسمجذرإن.الانقسامبعديهوذاملكرحبعاماسمحولالألفاظفىتلاعبيوجد

ماكلفىعامبشكلاليهوىالمصدرقصصفىمراتستيتكررب(ج)ررحبعام
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الت!)51هـلتبملأ

هيمية.اللإلوالروايةفىبتاتاالجذرهذأيظهرولا)"3(المملكةبتوسيعيتعلق

يحملواأنفىإسرانيلبنىيطلبيوسفكإنالإلوهيمىالمصدرلتهصةووفقا

وفقا،مصرمنواقص!نهاقيفىوبالفعل)33(!أباتهأرضإلىوفات!بعدعظامه

دفنإدىوالتطرؤا،يوسفعطاممعهماسرانيلبنويأخذالإلوهيمى،المصدرلرواية

نابلسفىلالطبع!يوسفقبرأين.الإلوهيمىالصدرفىفقطموجوديوسفعطام

)37(.إسرائيلمملكةعأصمة

فالمصدرمصر.فىالعبوديةعنقصصوالإلوهيمىأليهوىالمصدرينفىيوجد

فىتردالتىالمقرةفىلكن.11!طالمين"المصريينالمرأقبينإلىيتطروااليهوى

رؤساءأنالقولسبقوقدا(.1:ا)الخروجتسخكل""رؤسايعليهميطلقالإلوهيمىالمصدر

التىالإجبارىالعملسياسةفىسليمانالملكاستخدمهالذىالمصطلح!انالتسخير

لهذاالإلوهيمىالمصدرواستخدام،الشمالأسباطالسحابإلى؟دتالتىالسياسهاتبعها،

مضاعقاالمساسهذاكانولقد.الحاكمةولالاسرةبيهوداالمساسبهيريدالمصطلح

فرعونابنة!انتالوقتذلكفىسليمانالملكبلاطفىملكةأشهرنلانظرا

عرفتولقدا!جنبيات)93(.النساءقالمةفىولا!الملوكسفريدرجهاواكك!ا،المصري

يوجدولاللأجانببناتهمتزويجعنامتنعوأمصرملوكلأنالزيجاتهذهبالظ!يد

أجنبى.بحاكممصريةأميرةزواجعنيحكىالقديمالشرقفاخرمصدرآى

وقد.لموسىالمخلصالمساعد!اننونبنيشوعفانالإلوهيمىللمصدرووفقا

خيصةفى!بيرادورالهان!ما،العماليقضدمعرتفىالشعبيشومقاد

!تالوحيدهويشوعأن!ما،الربموسم!في!يلتقي!أناتياالوقتعداالاجتماع

"3)النبوةاستغلالصعوأرادالذهبيالعجلحطيتهثىيشاركلمالذىإسرانيلبني

يشوعيحظىكلماذادورإ!أىليشوعليسفان!،ألجهوىاالمصدرفذلك،مقابلوفى

نأهىالإجابةاليهوى؟المصدرفىللايابولاهيمى،الالوالمصدرفىالاهتمامهذابكل

يشعقبرأن!ما،يربعامسبصا،إكرأيممنأن!كمعرو!شماليا.بطلاكانيشع

فىهىأعمالهقمةكانيشوعسفرمنالأخيرلللإصحاحووفقاإفرايمسبصافىموجود

)31(.نابلسفيالعهدمراس!ا

الموعودذ-رضالألاستكشافالجواسيسيرسلموسىأننجداليهوىالمصدروفى

واناحتلالهابمكنولاسيئةرضالا،انواحدباستتناء،الجواسيس!لويقول

تلكإلىالصعوديحبإن!،!البوهومنه!أ،فقصاوأحديقولبينرواتتمجعانسكانها

وصعدواالنقبيقصاإ،للقصةوفقا،الجواسيممقعبروقدميراتها.يمكنوأنهرضالأ

فىالمذ!ورةالأماكن!لإن.أشكولمقاطعةحتىجاءواوالخليكحتىالجبل

وبطل)33(فقطيهوذايرونالجواسيسأننجداليهوىالمصدروفىيهوذا.سبصاحدود

وأشتملتيهوذاجبالكىمقاطعلاعلىحصلتاكجاالأسرةأبووهو!البهوالقصة
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التو)51رلتبهبأ

يهوذا)133.عاصمةالخليلكعدينةعلى

السابقينالياحتينانهوالشواهدهذهكلمنيتضحالذىالمنطقىا.لاستنتاج

شأنلهاليهوىلفالمموأن(،والإلوهيمى)اليهوىالمصدرينوجودأفزاضهمفىخدقوا

فىخاصشأنلهحانالإلوهيميةالرواية!تبالذىالتانىوالمؤلفيهوذامملكةكى

إسرائيل.لسملكة

للمؤلفينالإقليمىبالفصا!فقصالهتملانحن،المقدمةفىذ!رت!مالكن

يدفعه!ا!ىعصرهمكىحدتوماداالقصصهذهكتابةباسبابأيضاوإلما

!تبوا.مالكتابة

التوألم

هذهفىوعيسو.يعقوهالتوأمعنالقدي!االعهدقصةالمتالسبيلعلىسنأخذ

رح!امنيخرجالدىالأول،توأمالهوتلدرفكامنإبراهيمبنإسحاوايتز!3القصص

لطنها:كىمازالاوهمالرككايهواويقول.يعقوبوبعقبلاعيسوهوأمه

يستعبدوالكبير،شعبعلىيقوكاشع!شعبانيفترقأحشانكوصا،أمتانبطنكفنى2

وكان،الحقلمنجالعامرةذاتعيسوويعود،الولدانويكبر(3:33ه)التكوينا!يم"

وعدهلويأ!ليحعللاسو!إنهلعيسويعقوبفقالعدسطبيخيعديعقوبآخوه

3(.)ذلكعيسوفعلوالبكورة،ل!يبيعبأنلهوحلفعيسو

يعقوبرككاولشحع،البرتالبكرىعيسوإعطاءإسحاواوينوىالوقتويمر

وأنالبصرعنعيماه!لتالذىوالدهاسحاق()يخدعوأنأخيهمحليحلبأن

ذراعيهعلى،يضعأخيدملابسويلبسذلكيعقوبويفعلالبركذعلىيحصل

الشامل!بر!ت!إسحاؤايعطيهوبالفعل.الشعرغزيرآخوهكانحيتالماعز،جلود

آخذيعقوبأنإسحاوال!ويحكىعيسويصلالوفتذلكفى.أخيهعلىالسيادةعلى

ولأخيكئعيئقوبسيفكاقائلا:اأبوهويبارك!ايضاهوالبر!ةعيسوويطلب،بر!ته

؟(.37:.)التكوينااعنقكمننيرهتكسرأنكتجمححينمايكونولكقتستعبد

العال!الجياةمرتبطةوالإجابة؟المسهبالتفصيلبهذاالقصصالمؤلفحتبلماذأ

باسمذلدبعدعرفعيسوإتتقولالقص!لاننطرا؟العدسلماذا.فيهعاشالذكط

أبوهوعيسوإنالقصدهذهوتقولل!.قدمالذىالعدسلونعلى)احمر(أدوم

قريباسبطاميينألادواعتبرتاويهوذااسرائيلمملكتىلأنتظرا؟توأملماذا.الأدوميين

نألرفكاالكشفحانلماذا(.المصريينعكس)علىالعرقىالأصلوفىاللغةفىمنهم

تحتالصغيرةيهوذا،إسرانيلمملكةلأنالأ!جر؟نسليحكمسوفالصغيرابنهانسل

.عام003وحكمتهاالكبيرةالقديمدأدوممملكةمت!داودحك!
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التوداههـثتم!مب

إسرائيللأن(؟وحكم)إزدهاروالر!ةمضاععةالبكورةيعقوبيأخذلماذا

طسرإلكا"(عيسو)أدومبركة!انتلماذا.أدوممنأ!ثروأزدهراقوياقدويهوذا

)848-يهوذاملكراميهوأيامفىواستقلتأدومتحررتالنهايةفىلأنه؟عهقك"مننيره

الميلاد(.قبل843

إدىتنتمىعلاماتوتقدميهواباسمالإلوهيةإلىتتطرقالقصصىهذهكل

المصدرفىفقطتطهر()ادومعيسومعبالعلاقاتالرتبطةوالقصص.اليهوىالمصدر

يهوذامملكةو!انتيهوذا،رجليهوا-هولأنالإلوهيمى.المصدرفىوليساليهوى

وإسرائيل.أدومتحدها

مؤلففإن،إلتاريخيةالعمليةتوافقنجدهاالقصصتفاصيلصنقطةكلفى

توضيحإلىفيهايت!لع،محددةزاويةمنالقدماءآبائهقحمص!تباليهوىالمصدر

فيها.يعيشالتىالأوضاعوتبرير

معيعقوبشخصيةتبريرالدينيةالمدارسفيحاولونحوالالأمنكثيرفى

ومنالبارالابنيعقوبمنالمدرسونويجعلمختلفةتفسيراتوبواسطةقليلةتغييرات

الذينالمفسرينمنحكمةأكتر!اناليهوىالمصدرمؤلفلكن.السيئالابنعيسو

يكنلمذلكمعلكنوحكيماشجاعأكانيعقوبأنلنايحكىفهو،بعدهجاءوا

الملككاتبصورهمماأكتراليسالكمالغايةفيبأنههـاأبطالهيصفولا)منصفا(.

الواقعتعكسقصةيؤلفأنهىوظيفتهوكانت.L9.(شخصكمالعنداود

!لىيرىوعيسويعقوبقصصيقرأمنو!لويفسرها.لعالمهوالاجتماعىالسياسى

ذلك.فىنجحمدىأى
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الت!لاههـثتبمبأ

الثاني:الفصلهوامش

التكوين:الثانيةالروايذ،r::ا:1-3التكوينهيالخلقلقصةالأولىالروايةا-

3:44:2.

منفصلتير.روأيتينفيالفصلهدافيالطوفانقصةتظهر3-

.17والتكوين15التكوين3-

نفس!النصيالبحثمنالنوعهذابينللتمييزعال""نقدمصطلحاستخدموا4-

بينالقديمالعهدباحمويقارنالنصلجتففي".منخفض"نقديسمىالذي

وعندماوغيرها.الميتالبحرولفائفوالراميةواللاتيني!اليونانيةالمخطوطات

وأللتعديللتيجة،ايالاصلمنهاآيماتحديدالدارسونيحاولالرواياتتختلف

وأ!ثرأهمكتيرةأوقاتفيالبحتهذاوكان.المحررونبهقامالذيالخطا

عن(السلبيلالمفهوماليسالمنخفضبالنقديسمىأنهمنالرغمعلى.متعة

للمصادر.التاريخيالبحث

يتحدتمثلا.حيدةالوليستلكنلى،الإالمفاتبحهيالإلوهيةأسماءكانت5-

اليهوىالمصدرعليلايطلقوالذى،ريبحوفىإلوهيمجبلعناليهوىالمصدر

الذىالوقتفىيتروموسىحمىعلىالإلوهيمىالمصدريطلقسيناء.جبل

ورعوئيل.اليهوىالمصدريسميه

.18:ا،:1318:التكوين6-

.:.15W:التكوين7-

133:ه:ولالأالملوك.أ3-ا33:ا:التكوين8-

33-03!،ااAالتكوينت)أ(13،91-16،،أ38:11التكوين-)ى(9- ، \ -A W car،

35:ا-7

34.:التكوين0-1

التكوين11-

المصدرإلىتنسبوالتى35:16.3-التكوينفىبنيامينولادةتوصف3-1

:مقالاتانظرالموضوعهذافىوللدراسة.الإلوهيمى

0cal Source Of Criticism11 The FutureآRecession Of Biblص!،أ+!ا

.Studies+اBiblic

أ.ا-34التكوينا-3

93:33-35.التكوين14-

94:3-4.التكوين15-
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-38
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35-

-36

-37

داهالت!ثتبأمل!

.7-ه:94التكوين

.:948التكوين

.r!8-:48ينالتكو

13:35.ولالأالملوك

15.ة7ةsإرميا،7:17إشعياء

3-37.33:االتكوين

37:36-27.التكوين

.33tA:التكوين

34:34.،3:8الخروجت342،34:31:ا،17،91:3،36:3ة13التكويات

.36-:0534التكوين

:13.91الخر!

:rrيشع rf.

.??الخر!

.:ا11وللأاالملو&

.-11:2493دلعدا،ا:ا17،33-:3315،:8:13،3413-17الخروج

.03،:ا34يشع،13:8العدد

.31-34،37-03،33-13:17العكد

.:1413يشوع

.35:33ينلتكوا

.34-35:92لتكوينا

.37:04ينلتكوا

-8:633نيالثاالملو& 3 0، V.
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التالاههـثتبأمل!

أبر!أا!لحق

!قطن!!!في

وفىالقصصهذه!اتبلتوضيحالتلميحاتبعضإلىالقديمالعهدقصصتشير

الطروفاليهوىالمصدرقصصتعكس.القديمالحالمعلىنافذةلناتفتحالوقتنفس

الإلوهيمىالمصدرقصصأمأ،اتجاهاتهوحدةإلىتشير!ماالمصدرهذافيهاعاشالتى

المصدرقصصتوفرهاالتىبالمعلوماتمقارن!المولفصورذأوضحبصورةتكشففهى

اليهوى.

الذهبىالعجل

قصدأىمنأ!ترالفروقهذهالإلوهيمىللمصدرالذهبىالعجلقصةتوضح

في!تلقىالذىالوقتفىإنهحيت،الكتا!مقدمةفىذ!رتهاالتىالقصةوهى،أخرى

أبناءوقال.للشعبذهبياعجلا()هارونبنىسيناء،جبلعلىالعشرالوصاياموسى

!كي!11!ئه!ا!أرونوقال33:4()الخروجأصعدتك"اقىفيلإسا؟آ!ثهذها:االسعب

أخبرالوقتذلكفى؟ا!حتفا!توأقامالقرابينالشعبوقدم)1((23:ه)الخروج"للرب

شحباويخلقالشعبهذأيهلكسوفإنهلهوقالالجبلأسفليحدتبماموسىالرب

واستجابيزحم!ىالربإلىموسى9:9J،!بيرةأمةموسىمنيجعلبأنجديدا

فيحصماالشعبوحالالعجلويركايشعيرافقلاالجطمنموسىويهبصا،الربله

اخرإلىبابمنويتنقلونموسىحوللاوىبنويلتفذلكبعد،غاضبوهولواحالأ

)2(.ذنوبهميغفرأنالربمنموسىويطلبشخص،الاف3حوالىويقتلون

فى!متمردالشعبالكاتبيصورلماذا.التساؤلاتمنالكتيرالقصةهذهتتير

لماذا؟عقيدتهعلىالحصولوشكعلىو!اناستقلالهعلىفيهاحصلالتىالدحظة

الذىما؟فعلتهعلىهارونيعاقبلاأنيحدت!يفللكفر؟!زعيم()هارونيصور

الجمع(صيغة)فى"إسرائيلياآلهتك"هذهالشعبفىيقولونلماذا؟الذهبىالعجل!ذاب

العجلأنالواضحمنأنهمعمصر"منأصعدتك"التىيقولونلماذاواحد؟العجلأنمع

أن!حينفىا!؟للربعيدغدا11ارونهيقول!يفمصر؟منالخر!3بعدفقصاصنع

نأنعلمأننامنالرغمعلى!إلهالقصةكىالعجليقدملماداليهوا؟بديلاعجلايقدم

الوصاياألواحيكسووهوموسىالكاتبيصفلماذا؟القديمالشرقفىإلهايكنل!األعجل

يوصفلماذا؟شنيعةبمذلج!يقومونالذينالمتشدديناللاوبينقصةتفسحرماالعشر؟

الذهبى؟العجلعمليةفيدلهليسبأنهيشوم

-63-

http://kotob.has.it



التالاهثتبمل!

منتمكننالجيتالقديمالعهدكيهنشأالذىالعالمعنالمعلوماتمنوفرةلدينا

المصدرمؤلفأصلعنالشواهدمنالكثيرقبلمنرأينالقد.التساؤلاتهذهعنالإجابة

التىالشواهدرأيناكما.إسرائيلىأسباطمنالإلوهيمىالمصدرومؤلفيهوذامن،اليهوى

فالمصدر،وسياستهيوبحامبالملكمرتبصامقصدالإلوهيمىللمصدركانأفإلىتشير

المصدريؤكد!ما.إيلبيت،بنونيل،نابلس:يربعامبناهاالتىالمدنيصورالإلوهيمى

خاصااهتماماويعطىإلي!.ينتمئالذىالسبط،إفرايممكانةقوةعلىالإلوهيمى

عليتأكيدهعلىعلاوة،يربعامعاصمةنابلسفىدفنهومكانيوسفدفنبموضوع

مشارتأناليهوى.يصورهامماأكتربصورة،كبطلالقصةهذهفىموسىمكانة

أ!ترالإلوهيمىالمصدريؤ!دكماالهللأك،منالشعبتنقذالقصةهذهفموسى

نأأيضاونجدالعبوديلآ.منللشعبكمحررموسىوطيفةعلىاليهوىالمصدرمن

التىالآباءعنبالمصدهـاليهوىمقارنةالمعلومأتمنالقليلفيهيوجدالإلوهيمىالمصدر

باستفاضة.الي!وىالمصدركثيراعنهملنايحكى

!اهنااللإلوهيمىالمصدرنصكتبالذئالشخصيكونأناحتمالندرسهلم

الرغبذ!هذالشخصفسيكون.موسىنسلمنيعتبروبذلكشيلومنلاوى،سبطمن

تأسيسليهوذا/الاقتصاديالقمعسياسة:التاليةالوضوعاتعلىكيدوالظالإسهابف

!انولو.ومكانتهموسىسموعنوالرواياتيربعاموتمليكالمستقلةإسراليلمملكة

فإنه،موسىنسلمنشيلومنلاويا!انالإلوهيمىالمصدرمؤلفبأن،التخمينهذا

الذهبى.العجلقصةحولالتساؤلات!لعنالإجاباتلديناستصبح

سليمانالملكحكمأيامالكهانةسلكفىمكانتهمفقدواقدشيلو!هنةأننذكر

نسلمنهووالذىصادوقالآخرالأكبرالكاهنوطل،القدسمنالأ!برأبياتاروطرد

الفينيقيينإلىالبلادشمالفىاللاويينتخصالتىالأراضيوأعطيتمكانتهفهارون

المملكةتقسيمإلىدعاالذىشيلومنأحيا""النبيأيضانذكر!ماصور(،ملك)حيرام

فىشيلوكهنةآمالخابتذلكبعدأنهونرى،الشمالعلىملكايربعاممنوجعل

ولمإيلوبيتدانفىالذهبىللعجلالديني!المرا!زيربعامأقامفقد.الجديدةالمملكة

شيلومنالكهنةأسرةاتصلعاتوآمالوتحولتما!نالأهذهفىكهنةيربعاميعينهم

هىالذهبمهالعجولو!ان!،دلنمةخيانةإلىلحريرهمإلىالمملكةلمسمملؤدىآنفى

خا!3إدىخروجهمعلىرمزوالذىإسرانيلمملم!حدودخال!إلىخروجهمعلىالرمز

هو،العائلةهذهمنفردهوالذىالإلوهيمى،والمؤلف.هارونهويهوذامملكةفىالآسوار

منإسرائيلمملكةبنىتحررعنإعلانفيهاالتىالذهبىالعجلقصة!تبالذحط

الذى.ومنالذهبىالعجلعبادةهىالكفرعمليةوكانت.!فرينفاصبحواالعبودية

ا!هارون؟الذهبىالعجلصنع
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الت!)51هـلتمامبأ

ماو!تيرا؟هارونيعاق!لملماذا.التاريخي!الخلفيلاتوافقالقصةهذهتفاصيلإ!

شعبدذا!رةلعيرأنيستطيعل!أتيالاهارود،نسلتجاهبالاشمئزازالمؤلفشعر

الكاهنيصورأنبمك!تولاألاولالا!برالكاهن!النهارولنآنالرواياتفتحددالتاريخية

نقصوايمنصبلاكىالاستمرأريستطيعلأقتالوذلكفىإنلايعاقبلا،الإلهبأنالا!بر

الكات!يكنولم.ال!للكىالخدمدعنحتماسيبعدهكانشخصيتلافىالنومهذامن

منصبدعنالعاده،!برالاالكاهنرثصت!أ!يفتصورقصة!تابةنيستطيع

أبزليهو!منافسالدهلىالعجا!صيعرعندما"الربعيدغدا11هارونيقولالكبير.لماذا

لماذانفسها،لوهيةا/،وليسللآلوهيدرسرإلاهومافالعجل-للإلهمنافساليسالعجللان

النصهذاأنلمترضأنيم!تإلها؟!انلو!ماالذهبىالعجلإلىالقصةفىيتطرقون

اسرائيللمملك!الذهليةالعحوليطهرانيريدفالمؤلف،الجدلأجلمنوضعهتمقد

انعجولالقديمالعهد!اتبفيهايدخلالتىخركماالأالحالاتبعضفهناكسلبى،بشكل

النصأنيبدوايضاالحالإتهذدفىوبألإلهدويصفونهاالكروبيموكذلكالدهبية

.الجدليخدم

ا!عبلغه"اسرالمجل؟آ!ك"هدهالسع!:يقوللماذا.السابقهالتساؤلاتإلىعودة

بعدصنعهتمالعجلأنرغممصر"منأصعدتك"التىويضيفونواحد؟العجلإنحيت

الملوكسفرفيوردتالفيربعاماللكوقاتعفييبد،فيماتكمنالإجابةمصر!!منالخر!

ا!ك!دا11سعبهأمامأعلنالذهبمنلعجلينيربعامصنعبمجردأنهنريحيصولالأ

ا!خرهـ3هـ2!فرصهـاءفالسعبإلاكوإنا)13،مصراأرضمقأصعدوكالذفيإسرائيل؟

التاريخىالنصمصدرا!تشا!الصعبوصالاولالملوكسفرفىيربعامآقوالتشابه

استخدمالحر!3سمرفىالذهبىالعجلقصهلفموإنالقولالممكنمنلكن،للفقرتين

العلاقةلناتتضحوبذلك.الشعبلسانعلىووصعهايربعامإلىالمنسوبةالكلماتنفس

الذهببسن.اسرانيلم!كلكةعجليوبينالذهبىالعجلقصةبينالوطيدة

رغمللدماء،ومتعطشونمتعصبونبانهماللاويينالإلوهيمىالكاتبيصورلماذا

حتىبإخلاصكونيتصراللاويينأرحينفالتمردإظهارلهارونوينسبلاويا؟!ونه

منتقللالقصلااننجدهنامنأعمالهمعلىالبرتيستحقونإنهميقولموسيأت

يين.الاخراللاويينمنتمجدالوقتنفسوفىالقدسفىالكهنةآباءشأن

بالعجل؟الخاصةالكفرأعمالعنمنعزلهوولماذاالقصةفىيشوعدورضوما

السبطنفسوهو!فرايمسبطمنوأصلهالشمالمنبطلايشوم!ونهى:اللإجابةس

نإ؟إفرايممقاطعهكىاأيضاهويوسفمتلدفنهومكانيربعامالملكمنهجاءاتىا

ذلكبعدتصبحالتى!نابلسفىللختانقوميةطقوسإجراءليشعينسباسصا

أساسالذهلىالعحللقصةالإلوهيمىالمصدرمؤلفيضيفكما،ليربعامعاصمه

اسرائيلعاصمةبنابلساسمهارتبطالذىهويشو3.الشماللبطلتمجيدلزلبمة
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أصبح!يفتوضحالذهبىبالعجلالخاصالكفرعملعنإبعادهالكبير،وإنوسبطها

لموسى.وريتاعيشو

هوالمقصودأنالمحتملمن.تاريخيتفسيرأيضاالعهدالواحلكسر!انوربما

كىيكونأنالمعروضمن!انفقديهوذافىالاجتماعخيمةمر!زيةفىالتسكيك

قص!فىوردقد!أنوإنالعهد.ألواحمناتنانيهوذافىبالهيكلالاجتماعخيمة

فانالنصلهذاوفقاالألواححطمقدموسىأنالإلوهيميةللروايذطبقا،الذهبيالعجل

موجودةغيرإنهاأومزيفةألواحبهاالقدسالهيكلفىالجنوبفىالاجتماعخيمة

منيشنإلماالذهبيالعجلقصد!ا!لوهيكىالمؤلفبهايبنىالتىالطريقةفىإناث(،تماما

فكلاهمايهوذا،ودىإسرانيلفىالدينيذالمؤسس!ضدواحدوأوانآنفيهجوما%للألها

يتساءلوربما.المؤلفإليهاينتمىالتىالجماعدضدالسيئالتمييزعنمسئولنظرهفى

القصح!؟بقيةكىيرلجاممملك!تجاهالإيجابيةالعلاقةهذهالمؤلفيعرضلماذا،القارئ

إفرايم؟سبصايفضلولماذاإلل؟بيتوخاصةوبنوئيلنأبلشمدنإدىيميلولماذا

(!إفرايممنكانصمونيلالأ!بروالكاهنإلمحرايممقاطعةفىهىشيلوإن:أولا

يتحللحوهوحيد.الوالسياسىأملهظلت!سرائيلمملكةأننفترضأنيمكن:بظ

هوويحللاوكاإدى!ينتمولاالذينالشرعيينغيرالكهنةإبعادفيهيتمالذكطاليومإلى

استقروقدالقدس،يهوذاعلىأملاىيعلقلا،المرحلةهذهكىمحلهما.وهو،وأخوه

م!تآيضاهمو!انواسليمانالملكآياممنذهناكهاروننسلمنالكهنة
لكهفقيالوحيداقعىالوالأملو!ان)6(،شيلو!هندمنأقليكونوالمالللأويين،لذلك

السياسىالبناءإلىيمملالمصدرمؤلفكانلذلك.الشمالي!المملكةحدودفىشيلو

الدينية.مؤسستهايهاجملكنهللمملكة

لعقيلىةارموز

علىسبصاشأنمنترفعالتىالوحيدةالقصةهىليستالذهبىالعجلقصةإن

العمترالوصداياعناليهوي!الروايةففى.والجنوبيةالشماليةالدينيتينالمؤسستينحساب

صبقاتقولوالوصيةالتماتيلصنعحظريظهرسيناءجبلعلىموسىتلقاهاالتى

.)7(ا"مسبوكةآلهةلنفسكتصنعلا:"اليهوىللمصدر

الذهبي!فالعجول،المصبوبالتمتالاليهوى،للمصدرطبقا،الوصيح!هذهتحرم

فىسليمانللملكالدهبيهوالكروبي!االضلبالمعدنمن!انتالشمالفىيربعامللملك

بالذهب-طلائهايرتمالزيتونشجرخشبمننحتهاتهافقدمصبوبةتكنلمالجنوب

الحجولأنإلالشيرمرالأيكونأنالمحتملومنيهوذا.اليهوىالنصيوافقوبذلك
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التالاههـلتطه!

لكن!،الحقيقةفىللإل!تماتيلليستأنهاعلىعلاوةللآهليةتفتقرالشمالكىالدهمي!

يهودا.فالذهبيةالكروبيمحولمضادادعاءيلأالمجالقيرك61

لكمتصنعواولا!ةآلهةمىتصنعوالاالحظر:"لهذاالإلوهيمىالمصدرنصهووعا

)8(ااذهإآلهة

حولالشكوكيتيركانفإذأ.بالتماتيلفقطتتعلقالوصية!ذهأنيحتمل

للثجولسواءالمصبوبةالتماتيلحولشكحينئذفهناكالكرسيعلىالتىالتماتيل

بألذهب.المطليةللكروبيمأوالدح!مية

ليكوذاالديني!زمووالروالإلوهيمىاليهوىالمصدرينبينالعلاقاتجوهرإت

الشع!يخج--الحرسعربدأيلآفى-أليهوىالنصففىآخر،مكانفىيظهرإسراليلس

الذىهوهارونكانالخروخلوصفوطبقا،)6(الموعودذرضا!إلىسيناءمنرحلتهفى

إسرائيلبنىحلاتشإنجاحفوأهميمهاحهدإتابوتآخريهوىنصيذكر.حلةال!قاد

،1(العهد)تابوتن7بدعداءالإضدم!هـتفىالنجاحيمكنلاأنهكيذكراصحراءأكى

منفليسلذلكالقدلي!فىسليمانهيكلقلبهوالتابوتفإنلنامعروفهوو!ما

التابوتفانالمقابلو!!.التابوتلهذاكبيرةا!ميذاليهوىالمصدريعطىانأنفاجئصا/!

لخي!تهميذالأءإعصإيفضلالإلوهيمىالمصدرتماما،إنالإلوهيمىالمصدرفيذكر!لا

والملوكصموئيللسعراصبقاو)11(،الشعبمنبالقربأ!لهىللوجودكرمزا!،حتماع

حتىالرباسرائيلبنوفي!عبدك!كانآولهى!انتالاجتماعخيم!فإنالأيام؟اخبار

فىمرتبطة!انتالاجتماعخيم!فانذلكعلىعلاوة،بالهيكلسليماناستبدله

تربطالتىالشواهدباقىجانبإلىالاعتبارفىذلكوضعناولوشيلو.بمدينةالبداية

الاجتماعخيمةتجاهلالمدهشمنفليس،شيلوو!هن!الإلوهيمىالمصدرمؤلفبين

وعدمالإلوهيمىالمصدرفىالعهدتابوتذكرعدم.إناليهوىالمصدرنصفىتماما

المصدرين!للأفىفالقصص،صدفةمحضليساليهوى،فىالاجتماعخيمةذحر

لهدفها.و،فقالطاثفتهاالدينيةالرموزإلىتتطرق

ناحقيق!الخلفيدهذهعلئللتوضيحالتكوي!سفرلدأيةإلىالعودةيمكنناالآن

لحراس!الكروبيمجهوايضعأليهوىالمصدرفىعدنجنةفىوحواءأدمقصةنكايةف

منفإنهلذلكالقدسفىالهيكلفىموجودة!انتوالكروبيم)13(؟الحياةشجرةيهتص

غاليامكانتحرسبأنهاالكروبيميصصسوفليهوذاالدينىالتقليديؤيدمنأنالطبيعى

ومقدسا.

أخرئقصةأىمنأ!ترمؤلقهاعنتفاصيلتسوقالذهبىالعجلقصدإن

قص!بناءفىقدرتهوعنالمؤلفخلفيةعنلناتحكىفهىالإلوهيمى،أوأليهوىللمصدر

فىسواءطانفتهمأاجتتوالذينهؤلاءعلىبالغضبالإحساسالقصةلناتنقل!ما

ككافر)القدسكىالكهنةأبيهارونشخصيةالقصةوتصورإسرائيلفىأودايخو
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التا)51هـلتطمل!

لشدةمعاقمتهبميحصالامورهدهعاتقهمعلىاخدواالذينالقومانوتؤكد(،ومتواطئ

إيلوبيتدانكىالتىالعجولبافثىتنميدديجبالذهىبالعجلموسىفعلهما،أن

رمالإلىتحولوأنبألنارتحرقوأن

الثلجية!ريم

الكهنلاب!ألشديدالتناقضمدكاتعكسالإلوهيمىالمصدرفىأخرىقصةهناك

إلىانحازواالذينلاءهووبينالسلالذ(لهذه!أبأو)!مؤسسموسىإلىأنحازتالتى

زر3الربزوجتدبشببموسىضدمريموأختلاهارونيتحدتالقصةهذهففى.هارون

سفرفىلمذ!ورةلأنهاالقصرةالقصةهذهقرأءةالضروريمنفيهما.يص!حنفسد

الدراسيلا.المناهجمنغالباوتحذفالعدد

الأ!وهيمي:النص12العددسفر

!قكانلأنه.اتخذهاالتىالكوشيةالمراةبسببموسىعلىوهالونمري!وتكلمتا-

كوشيةامرأةاتخذ

.الربفسمعأيضا.نكنيكلمناأل!وحدهموسىالربكلمهلفقالأ2-

.الأرضوجهعدىالذيقالناسجهيعمقأكثرجداحليمافكانموسىالرجلوا!ا3-

الاجمتماص!خيمةالىالثلاثةأتتماخرجواومريموهال!نلموسىحالا)13(الربفقال4-

الثلاثة.ه!فخرجوا

كلأهما.فخرجاومريمهاروناودعالخيمةبابافىوقفسعابعامودفىالربفنزل5-

أكلمه.العلمفىلهأستعلقفبالرولاللربنبىمنكمكانإذكلاصا.اسمعافق!ال6-

بيتىكلفىأمينهوبلهكذافليسموسىعبدكاوأالا7-

نأتخشميانلافدماذايعاينالربرشبهبالالفاز.لامعهأتكلموعياناصمإدفما8-

موسىعبلىكاعلىتتكلما
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الت!)51هـثتبمبأ

و!أ.عليهماالربغضبفعى6-

مريمإلىهال!نفالتفق.كالثلجبرصاو!ريماذاالخيمةعنالسعابةارتفعتفلماأ-.

برصاو.صواذا

بهاوأخطأناحمقناالتىالخطيةعلينالخعللاسيديياأسألكلموساهال!نفقالا-ا

لعمه.نصفأكلقدأمهرحممقخروجهعنديكونالذكاكالميضتكقفلاا-2

اشفها.الله!قاظوالربإلىموسىفح!رغا-3

تعجزأياه!سبعةتخجلكانتاماوجم!فىبصقاأبوهابصقولولموسىالربفقالا-4

ترجع.ةلكولعدالمعلةخال!يام!أسبعة

مريمأرجمعتاحتىالشبيرلخلول!ياه!أسبعةالمعلةخارجمريمفكجزقا-5

منيزعجهماالدىمايوضحلاوالنصموسىزوجةعنيتحدثانومريمهارون

هىالقديمالعهدهـ!و!وسشيد!وأمرأةانهافقصاالنص!ويذ!رموسىزوجة

جلدهالونهىالمشكلدنتكوأنالممكنكمنلذلكطاليهوديةالتفاسيرفى!ماإتيوبيا

باسمالقديمالعهدكىمكانهناكلأننظراالموصوعهذأفىمشك!ةهناكلكنالأسود.

!ديانيلاكانتانهاموسىزوجةرةصفوعنويحكى!مديانكىمنطقةوهىشن!و

نأيبدوحالأيدعلى.أخرىلامرأذامصفورذإلى!يتطرقالنص!انإذاواضحوليس

الناحيةمنعنهماتختلفأنهااساسعلىموسىزوجةعلىومريمهاروناعزاض

غيرملاحطتهمادان.!ذلكجيدلوالسيكوالناحيدمنمثيرالأمرأن!ما،العرقية

يصبالاذلكمنلى!لاويزعجهما،الذىمنحالبصوتيتمتكيانلافهماللمرأةموجهة

فيماومكانتهماموسىمكاتغحولتساؤلاويضعوننفسدموسىعلىغضبهماجام

ا(.االربفسمع.يم!اانعنيكلمناألم.وحدهموسىالربكلمهل)11الإلهىبالظهورلتعلق

بالتأ!يدموسىبانالربويخبرهمامنهماخطط!انهذاانذلكبعدويتكمح

بأن!الربيوصف،الرهمنقربهمناحيةمن(إسراليلبنيأنبياء!لفوق)يعلو

زوح!أنبسببهناالممت!كل!كانتفلوبألبرصمريموتصابومرلمهارونعلىغاضب

العمل.جنسمنبالجزأءفإذاسوداءموسى
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الئ!)51هـثلمأم!

كىعر!فقدأيضاهنايعاقبل!اهاشونلمحاتالدهبىالعجلقصدلمتفىحدتو!ما

فىيستمرأندلكبعدليستطيع!انمابالبرصأصيبقد!انولو!كاهن،الموروت

الجؤاءمريمشاركقدهارونبأنالقوليستطعلاالمؤلفكانالهمكل،لذلكلمحىعمل!

ويعلن(ب16)الفقرةعلي!غاضبوالربهارونأخطأواضحذةالقصةلكنبهاحلالذى

يناسبهذاو!لمند.هارونقربصأ!برالربمنموسىقربأنصراحةالرب

قص!وفىهنايهودا-كىالككاندأليها!ونشأنمنالتقليلفىالإلوهيمىالمؤلفنوايا

ويعتر!"سيدي"هويدعو،وخضوعدلكىموسىإلىهارونيتجهالذهبىالعجل

الرفيعة.بمنزلته

وأالإنسانيصوركالمولصمنها.المستفادةوالدروسللتمردمميزةقصةهذه

يصفتمفاض!حانضبا!عدميط!هـونالذبأوالعادل!السلطةتهاجمالتىالحماعة

المصدرقصتاا!دتفقد،الحما!يغأوالشخصهدامنالتخلصيتم!يفذلكبعد

ذلك.مريمبرصوعنالذهبىالعجلعنأللإلوهيمى

!!توقير

وبعد.القديمالعهدلفىمؤمنإتنينعنلجتنافى!بيرةمساحةغطينالقد

الذىوالعالممؤلفهاوالقص!غبينتربطإشاراتعلىنعترأناستطعناالأخرىتلوالقصة

تقريباجلمنالمختلف!المفاتيحإلىوآشرتالنصوصمنبكثيراستشهدتلقدفيلا.عاش

قوذتمتيلأهميةالىبالإضافذ،القصصتسلسلمنوالإلوهيمىأليهوىالمصدرقار!أ

خاصدأهميدلهالنمادجهذهمنككلالختلفلاالإشاراتمنعليهاحصلناالتىالتبهربهـأت

فىالمختلفذالإطلالاتمننفسد.التبريرعلىدانمابرهاناتعدلا!انتوإنللبحت

!تبهالقديمالعهدأتلاكتراضييدالطيتهألذلكومشزكأتجاهظهرالمختلفةالقصص

والإلوهيمى،ىاليههالمصدرينمؤلفىهويئخاصنحوعلىوتتضح،المؤلفينمنعدد

وعالمهمبالمؤلفينوالوعىالإحساسلدينايقوىالقصصهذدفىالبحثأمعناو!لما

فأ!ثر.أكثرالأموروتتض!ح

نست!منأنهاعتقد،شيلومنمحأهنبأنها!لوهيمىالمصدرمؤلفلميزعندما

هـ!تابةإلىبهأدتالتىالاسبابنتتبعفنحننسب!عننقولهمالدينالكن،موسى

فيتتعمقالالوهيمىالمصدرقصصأنفىالسببفهمفالآمرهذاويساعدنا،!تب

التشجيع،أيضابلفقصاالتعمقالمقصودوليساليهوىالمصدرمنأكترموسىشخصية

يصورهاافةيلتلكاليهوكطالمصدريصورهاالتىبه3),موسىأقوالبيزالمساواةيمكنفلا

هذهفىالشعبيشكوحيتعشرالحادىالإصحاحالعددسفرفىالإلوهيمىالمصدر

عنوحنينبشوقويتحدتوطالطعامأجلمنالصحراءفىاللحمتوافرعدممنالقصة

مصرفىعبيدا!ونكمحقيقةمتجاهلينمصرفىيأحئونهكانواالذينالطعام
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الت!لاهثتمأمب

عاجزموسىيزالالاالوضعهذاوفىالغذاء،هداعلىالحصولأجلمنبالسخرذعمله!و

موسى:ويقولالمتذمر.الشعبهذاومواجهةعاتقهعلىالربا!أهأالذىالعبءتحملعن

هذاجمميعثقلوضعتأنكحقىعينيكفىنعمةأجدلمولماذاعبدكإدأسأق-لماذا11

على.الشعب

كماحضنكفىاحملهلىتقولحتىولدتهلعلىأوالشعبهذابجميعحبلتألعلىا-2

لابانه.حلفتالتىالأرضإلىالرضيعالمربىيعمل

لكمااعطناقائلينعدىيبكونلأنهمالشبهذاجمميعأعطىحتىلحملىأفيمقا-"

لنأكل.

علىثقيللأنهالنت!بهذاجمميعأحملأنوحديأناأقدرلاا-4

ا)-ا(بليتىاأركافلا.عينيكفىنعمةوجدتانقتلافاقتلنىهكذابىتفعلكنتفإنا-5

وحبتشجيعفهناكمصدرمحرد!ونهمنأ!ترهوهناالإلوهيمىالمصدر

يذ!رولاسيناءكىموسىعهدعلىالوقتطوالالإلوهيمىالمصدريؤ!دحيثلموسى

تؤكدالإلوهيمىللمصدروفقامصرمنالخروجفقصةنهائياإبراهي!امعالربعهد

فىبالإلهالخاصالجزءفىتقدماأ!ثراليهويةالروايةأنحينف،موسىر9دعلى

لأدقدهمصفرلق11:الربيقولاليهوىالمصدركفىالمصربق.ظدممنالشعبتحرير

ا)1(اوأصعدهمالمصريينأي!ي

بنىشعبىوخنيفىصنإلىظرسدطملآنظ11:فيقولالإلوهيمىالمصدرفىأمأ

.)16(امصراههإسرائيل

الدورعلىيركزالإلوهيمىالمصدرفمؤلفشئ،!لعلىيؤ!دانالمصدرينإن

حيتالتاريخفىكبريلحظةالمؤلفهذالدىظهورهيعدالذيموسىلعبهالذىالهام

فىأنه،!ماباخلاصالرباللاويونفيهيخدمالذىالزمنوكذلكالشعبوولادةالعهد

ى.باسمهمرةلأولالربالشعبيعرفالوقتهذا
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ءأالت!)51رللعأهلأأ

الرباسم

الالوهيمىالمصدر!تاباتفىا"ايهوا1الرباس!افيهمايطهرمكانينذ!رت

اما.الإلوهيمىالمصدر،اليهوىالمصدربينللتمييرالمفتاحهو!انالرباسمأنوذ!رت

الروابتبدايةمنبيوايعرهـالرباليهوىالمصدرففىدقد؟!ثرأصبحأنفأريدالان

المصدرأنحينكى1قصصهإ!1فىواحدةلمرةولوإلوهيم"اااللفضايردولمنهايتهاوحتى

موسىقابلالتىاللحط!كمنذفقصا،موسىمجيءاحتى1!لوهي!أااالربيسمىهيمىلإلوا

لا-المشتعلالغصنقصد-الربموسىفيهاقابلقصةاولففىتغيير.حدتالربفيها

!إلهموأ!لليلاسرانجىإلىاتىأطقهموسىلق11:يسألهلذلكالربموسىلعر!

الذكاأهيه11!الرب؟لرد،)18(11لهمأقولفماذااسمه!ادقالوافإذا.إليكمأرسلنىابانكم

آبائك!إلهيهؤاإسراليللبنىتقولهكذالموسىأيصااللهوقال!ا:قائلايضيفل!اا،أهيها

المحاذكركاوهذاالأبدالىاسمىهذاإليكمأرسلنىيعقوبوالهإسعاقاوالهابراهيمإله

مرةللأولأسم!!تيكشفالربانا!لوهيمىالمصدرفىنجدوهكذا،)16(ااور.ور uد

إلوهيهأ.أوبايلذلكقبليسمى!انحيتلموسى

جدلمحلالمسألةلإزالت؟الطريقهذاالالوهيمىالصدرمؤلفيسلكلمأذانتسائل

فأختأروا،اسرائيللمملكدالدينىالمجتمعأحداتتعكسالقصةهذهأنيعتقد؟فالبعض

الرئيسىالإلهإيلوايهوبينيربعامالملكشاب!وربماالالهىللعرلترحملةالذهبيلاالعجول

يربعاموقالبالعجلأ،بالبقرةالقديمةالكنعاني!بألتقاليدمرتبصاوإيل،الكنعانيينعند

خلصاأومنيتخدمالإلوهيمىالمصدرقصدإلىوأحد.لإلهمزادفةأسماءهىوإيليهواان

البدأقيفىمسميان:لهالوهيمىافيالمحممدركىالإلوهية!انتلمادايتضحوبذلكالإلوهية

هذأبينالعلاقةألىيشيرأللإلوهيمىالنصفالتغييرهذاوتفسيرذلك،بعديهواثمإيل

المصدرأنإلىتشيرالتىالدلاناطباقىمحيتماسىوذلكإسرائيلمملكةوبينالمصدر

استخدمسليمانالملكأنوهىآخرىمشكلههناكإسراثيل،مملك!منجاءالإلوهيمى

لكنفقصابالأبقارترتبصل!ابإيلالمرتبطةوالإلوهيةللعرشحملةالذهبيةالكروبيم

منويصعبالتماتيل-صحيحادلك!انلو-استخدمتافالمملكتينأيضا،بال!هـوبي!ا

ناالواضحمنالإلوهيمى،النصفىمذكورهولماوفقاالإلوهيةاسمتوضيحخلالها

إسرائيلمملكةكىيربعامأقامهاالتىالديني!المؤسسةعارضادلوهيمىالمصدرثحؤلف

كىالإلوهيمىالمصدرعجزلكنالنحهـبى،العجلحطمالذىموسىفآيضاذلدويتضح

بعضتوصل،للممنك!اللاهوتىالنطامتؤيدقصصايقدمأنالإلوهية"موضو3!اهوقي

شىمنفقصاالقليلآناستنتاجاىالقدبمإسرانيلبنىتاريخدرسواالذينالباحفين

نجد-حيثاللى9،يونعمهؤلاءيكونانالمحتملومنمصرفىعبيداكاتواإسرائيل

حفنى،،بنحاسسى،مممتلالمصريينلاسماءلاوىس!صاأبنأءاستخدام-المثالشبيلعلى

ممتلكاتهناكيكنلمان!!ما،مصرىاصلمنبلعبرىأصلمنليستأسماءوهى
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الت!)51هـلتطمب!

التىالجاعةهذهأنالباحثونهؤلاءويعتقد.خرىالأالأسباصاباقىمنل6،ييناطا

آرضالىوصلتوعندمايهواعبدتسيناءأدىذلكبعدارتحلتتممصرفى!انت

الالوهي!مسألةحوليختلفاأنمنوبدلاإيلعبدتالتىإسرائيلأسباطقابلواكلمطين

بأخرىأوالطريقةوبهذدواحدإلهفىوإيليهوام!3عاتقهماعلىانجماعتيناخدت

نعصذلكفىنيكوأنويحتمل،الموحدةللديانةالرسميينالكهنةاللاويونآصبح

القرأبينلعشرالكهاندمنففازوارضالأمنشيئايمتلكونلا!ونهمعنالتعويض

مملك!منلاويا!انالإلوهيمىالمصدرمؤلفأنمكرةيوافقالاعتقادهذاإن

أرضفىالأسباط:انالتالي!الروايةتعكسلموسىيهوااسمعنالكشفإسرانيل،فقصة

وإسحاقإبواهيموبآبائكيمبدالمرتبطةالعاداتلديهموكأنتإيلعبدوافلسطين

منخروجهمفىموسىمعالديني!طقوسهممعاللاويونوصلالحينذلكفى،ويعقوب

الالوهي!أسماءالالوثميمىالمصدصمؤلفبهاإجيعاالتىوالطريقهيهوا،وإلوهيةمصر

للشعب.القديمةالتقاليدمنجزءايهواالاسميكنلملماذاتوضح

نصأنهنالديناشيعوأهم،الاستنتاجلهذأقبولنافىحذريننكونأنعلينا

لمحىفموسىاليهوى،المصدرمنا!ترلموسى!بيرةأهميةيعطىالالوهيمىالمصدر

موسىقبلمالتاريخقليلذ!رويوجد.التاريخفىالتحولنقطةهوالإلوهيمىالمصدر

الإلوهيمىالمصدرروايةفىتوجدفلااليهوى،بالمصدرمقارنةالإلوهيمىالمصدرنصف

أنهحينفىالآباءعصرعنجداالقليلالروايةتذكركماالطوفانأوللخلققصة

!ا%نظروجهةصجداواضحاهذا!ليبدو.موسىعنكتيرةقصصايعرض
تشريعي!)إصحاحاتتلاتةعلىيحتوىالإلوهيمىالمصدرأنوالحقيقة.اللاويينمن

المصدرفىالفصولهذهنجدلافعندماالكهنلامناللإلوهيمىالمصدرآصلكونتناسب

يبدو.!ماالكهنةوضعهقانونىنصيوجدموضع!لفىأنهسنجدأليهو!

محددذوإتجاهاتروىولدمنطقيايبدوالالوهيمىالمصدرلقصصالعامالشكلإن

بالمصدريتعلقفيماوكذلكمؤلفها،بعالم!بيربشكلمرتبطةالقصصهذهوأن

بالعالموالعلاقةوحدتهابينلميزأننستطيعقصصهكىقرأنا!لماأنهسنجداليهوى

قبكالإلوهيةأسماءإختلافعلىيؤ!دلالماذاندر&أنيمكن!ما،فيهيعيشونالذى

وهذا،موسىظهورقبلوقعتالكبرىهميةالأذاتالأحداتأنرأيىفى.وبعدهموسى

الحهدعلىيؤكدلذلكداودوأسرةيهوذافىالملكيةبالأسرةكبيرإهتماملهالمؤلف

الذىالعهدوهو-لىوألادأودعاصمة،الخليلبمدينةالمرتبطالعهدوهوالابأء،معالإلهى

لهذاالملكداودحققهالذىالعهداخروبمعنىالنهرالىالنهرمنرضالأبتوريتيعف

أقلاعتبارهيمكنولاالتاريخفىتخوا!نقطة!انلإبراهيمالالهىاسجلىأكإنالغرض

أن!سيناءفىاللإلهىالتجلىووصفسيناء،فىإسراليللبنىأولموسىتجليهمنأه!مية

المصدرحرصلذلكوالابأء،الرببينالاخرالعهدأهميةمنيقللالربمععهدا-أء

الوقت.طواليكوالفضااشخدامحلىلىاعيف
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الت!داههـثتبمل!

والوهيمميهوابينالتشابه

اليهوىالمصدربينالكبيرالشبههذا!للماذاوهو:نفسهيط!3تساؤلهناك

بنفسويهتمانمتشابهةقصصاحيانالأماتكتيرفىيقدمانفهماالإلوهيمى؟والمصدر

أن!درجةلىةمتشابهنفسهوالأسلوبمتشابه!مصطلحاتويستخدمانالشخصيات

أحدهماأنذلكوتفسيرفقصا.الأسلوبعلىالاع!مادخللألمنبينهماالتمييزيصلعب

مقدس!قوميةبتقاليدمرتبطا!ات!االيهوىالمصدرأنالمحتملومنالأخر،علىيعتمد

فىبالرغبة،الشمالمملكةمناللاويون،شعرلذلكيهوذالمملكةالملكىالبلاطمصدرها

وعلى.الخاصةتقاليدهالهاتكونأنيجبالشرعي!المملكةلأنالقومىتاريخهمعرض

يهوذافىالملكىالبلا!صاوآنبكتيرأقدمالإلوهيمىالمصدرنصيكونانيحتملالعكس

المصدرعللأقلادلكعلىمتالالتغير،من!نوغبهخاصةصيغةخلقعمليةبأنشعر

،أسبابلعدةيهوذافىمقبولةتكنلمالإلوهيمىالمصدرفقصص.بهارونالإلوهيمى

مملك!أبناءلدىمقبولةتكنفلميهوذأتفضلالتىالالهوىقصصفىالشىءونفس

علىشكوبدونيدلإلماالمملكتينإحدىفىالرواياتهذهإحدىعلىوالعثور.إسرائيل

الثانية.المملكةفأخرىروايةوجود

منفردينإنتاجينوليستروايتينمجردهماالروايتينفإنذلكمنالرغموعلى

ويهوذاإسرانيلإنحيتالدينىوالموروثالتاريخفىواحدمصدرمنمستمدتأنوهما

فىمشتركموروتولهماكتيرةبهغاهيمهكذاوبقيتاوموحداواحداشعباكانتا

فىعبيدا!ونهمافىيشزكان!ماويحقوب،وإسحاقإبراهيملآبائهمالإلهىالوعد

الصحراءفىالجبلعلىالإلهىالتجلىو!ذلكموسىقيادةتحتمنهأوالخر!3مصر

المولفينلاحديكنفل!االموعودةالأرضإلىدخولهمقبلالطويلةالتيهفزةفىو!ذلك

صحيحوذلك.مختلفةأحداتووصفجديدةدينيدومواريتنقاليدوضعفىالحرية

قررمقدسةقوميةصيخ!علىواحدةرواقياعتمدتأنفبعدبالأسلوبيتعلقفيما

!انفلو،الأصليالآسلوبتقليدقصد-غيرعنأوقصدعنسواءالثانيةالروايةمؤلف

يحافضاأنالضرورىفمنوعرفوهللامناسبأو!انالشعبتقبلهقدالأولالأسلوب

فىللتشابهخرىالاايتفسيراتومنالتعبير.هذاشكلصلىالثانيةالروايةصاحب

نإالآخر،علىيعتمدمنهمامنبمعرفةمرتبصاغيروهو،المصدرينب!تالأسلوب

!انأنهأىسبقهما،قديكونأنويحتملمشزكواحدمصدرمنالمادةاستقيا!لاهما

واستخدمها،.مصرمنالخر!وعنا!لاباءعنالقصح!منقديمذمجموعةلجوزتهما

هذدتكونأنالمحتملومن.لكتالا!ص!مصدرالالوهيمىوالمصدراليهوىالمصدرمؤلفا

عندحالأيدعلىواخر،إلاجيلمنشفاهدانتقلتأومكتوبيعالأصليةالمجموع!

هددبتبنيهيمىوالإاسواليهوىالمصدرينمؤلفاقامويهوداإسراتيلمملكهتيتأسيس

واغراصثهما.سكداكهمالاوأخضعوهاالمحموعات
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الت!)51ثتمأم!

المؤلفينعدد

ومتىالمؤلفينهولاءهوي!تحديدعملي!فىدقدأ!ترنصبحأنالممكنكىت

والمصدراليهوىالمصدرأنالدارسينبعضيعتقدفقصا؟.اتنانهمهللكنعاسوأ؟.

3()ى(3ى)()ىاباليههاويرمزأفرأداوليسالكتابمنجماعاتكتبهماقدهيمىا"لإلو

ألهأعتقدلكنىالإلوهيمى"المصدرو"مدرسةاليهوى"المصدرامدرسة1عنيتحدتون؟و

اليهوىالمصدرآنأرئفانىالعكسوعلى،الاستشاجبهتاتلزمناشواهدهناكالجست

.الآنحتىرأينا!مانصوصهمافىومنطقيانمستقللأنمصدرانالإلوهيمىوالمصدر

يكونانالمحتملمنوفقرةأوجمل!عدلآو!لمةأضا!قدالمحرريكونأنالمحتملمن

اليهوىالمصدرمؤلفوأنالحارجيدجراءالآلعخىاخرالىحينمنأدخلاقدالمؤلفان

الثذأنوقرر46()التكوي!ةموتلافراشفىشاءهفىيعتهوببر!ةشعربنفسهيكتب

اليهوىالمصدرقصصأنيبدولاحالأيةعلىمؤلف!.الىأضافهولهذالأهدافهمناسب

النوم.هذامنالصغيرهالإصاكاتبعضالىحاجةفىوالإلوهيمى

المؤلفينجمفس

بين!العلاقةةقومدىنرىفنحند!را.!انالإلوهيمىالمصدرمحررأنشكلا

تكونأنالمحتمل،منفقصا.الرجالصإسرانيلفيالكهنةوكانشيلومناللاويين،بين

هوماعلىالمسيطرةالرؤي!لكنلكتابةوفىاالفكرةفىشار!تاهقدابنتهأولاوىزوجة

أنومعرو!د!را.!انلفالمؤانالىتشيرالذ!وريةالشخصياتومركزيةمكتوب

وثيقذ،أىقبولفي!المشكوكفمنلذلكالرجالمنفيهالكهنةكانالمجتمعهذا

.امرأةحررتهاقد،مقدسةمكانةلهاستكون

مكانهفيهاللنساء!انالتىيهوذا،مملكةمنجاءفقداليهوىللمصدربالنسبةأما

الرأىهذاقبولالممكنومن)21(النبلاءمكانةفىو!انواالتعليمحقلهنكانوقوية

تتطرقاليهوىالمصدرقصحسانعلىعلاوةذلك،امرأةاليهوىالمصدرمؤلفبأنالقائل

المصدرقصصفىنجدولاالإلوهيمىالمصدرقصصمنأ!ترالنن!اءإلىعامبشكا!

ولااليهوى،المصدريحكى!ما38!)التكوينسفرفىتامارلقصةمقابلةقصةالإلوهيمى

القص!تكشفنجل،القديمالعهدفىمهمهقصدفىبارزةشحصيةتامارلكونذلكيعود

لانوتنتهيالظلممحاربةعلىالقصةمضمونوير!زطلمتالتىللمرأةالتعاطفعن

ولجقوقها.بذنبهيعزفا.يكوذاقصة"فىالرجل

لكنامرأةكانالمؤلفأنعلىيؤ!دالاالضرورئمنليسذ!رناهما!ل

أنعلىتدلفالشواهدرجلا!انالكاتبأناستنتاجفىنتسحأنيجبلاانهض!حيو

منلعملالمرأة!تابذاحتمالتنكرلاالوقتنفسوفىللرجال!أنتالكتابةمكن!

مقدسا.يصبحاتائم!!
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اللا)51هـللبهب

عاشا؟مق

سبطىإلىاليهوىالمصدريتطرقما!تبا؟ومتى،الرجلانهذانعاشمتى

عاشالمؤلفانلناببد،ذلكومنخرىالأالآسباصاباقىإلىيتطرقولاولاوىشمعون

شعبها.وسبىإسرانيلفيكادمرتالتىالسنذوهىاليلاد،قبل733عامقبلشكدون

لكنسليمانأوداودحكمعصرفىذلكقبل!تبتقدالقص!تكونأنالمعقولومن

مملكذمعتختلفالمنحوتةالآلههصنعبعدموالوصاياالعهدتابوتأهميةعلى!يدالظ

يعقوبحولاليهوىالمصدرقصصو!ذلكالمملكذ.أنقسامبعدكتبتأتهاأى.إسرائيل

نيرهتكسرأنكتجمححيئماولكق11يهوذاظلمعنأدوماستقلالتعكسالتىوعيسو

قبل848-843يهورإمحك!اأياميهوذاظلمصأدومتحررت.4(.37:)التكوين."عهقكعق
)33(

قبا!848-733بيزاليهوىالمصدرمؤلفتحديدالممكنمنالحسابلهذأوطبقاالميلاد

الميلاد.قبللا-33733إسراليلمملكةفىعاشفقدالإلوهيمىالمصدرمؤلفأماالميلاد.

قبل!تباقدالمصدرين!لاأنهىنقط!أهمذلك،)13(منأكترالمدةتقليصويصعب

ألىإسرأنيلمملكلاابناءخجفعندما.إسرائيلمملكلابتخريبالآشوريونيقومأن

فىالحفريات!دوتؤيهوذا.مملكةحيتالجنوبألىالكثيرونمنهمفرقدكانالسبى

الفزة.هذهفى!بيربشكلعددهمزادقدالمدينةسكانآنالقدسفىدأودالملكمدينة

معيهوذأالىهيمىالإلوالمصدرنصكيهايصلالتىالتاريخيةحداتالأوصفالسهلومن

خلفهميتر!والمالآشورييرأمامثمنفرواالذيناللاويينأنالمؤكدومنالللاجئينتيار

قيمة.ذاتوثالق

قبل733عامبعددايكوسكانمعالشمالمملكةمناللاجئيناختللأ!صايخلقلم

تحدنافقدالآخر!تالواحدقريبينالمملكتينأبناءكانفقدخاصةصعوباتأىالميللأد

وتراتمشزكدينىموروتولهمايهوأوهوالإلهنفسوعبداالعبريةوهىاللغةنفس

نصيهنمعفعلاماذالكنالصحراءفىوالتبمصرمنالخر!عنيحكىتاريخى

التانىعناختلأفمنهما!لوفىالمقدسالقومىالتراتقصفىتنافسافقدمختلفين

الدمجيبدوماعلىالحلو!انأحيانا.تناقضتبل،حداثوالأالشخصياتناحيةمن

النصين.بين

الالوهيمىوالمصدراليهوكطالمممدربينالال!مج

وأليهوىالمصدراختياريتملمولماذا؟الصدرينأحدرفضيتململماذانتساءل

الفترذتلكفىأن!!!،تتلخصبسيط!الإجابخ؟؟الآخرالمصدروينحيالالوهيمىالمصدر

الوتيق!لختمختوم5نصتجاهلبستطيعونلاف!نواالمكتوبةللكلمةاحزامهناك!ان

والمصدرأليهوىالمصتررؤيذأنفىالمشكل!وكانتقديمد(.وتيقةأند)أىالقديمة

لذلكجديدمنالنصروأيةفىالمحررأنيتراجعولمداخليا!املةتكنلمالإلوهيمى
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مل!هـلتم!الت!)51

مخافدبهاالمساسكىيرغبالملأنكماأجزاءتر!اأنهمانزعمأنالصعبمنكان

علىالحفا!ظتملماذا:السؤالعنوالإجابةأيد!يهما.الىوصلتالتىللنصوصواحزاما

طمسيمكنلاو!انللشعبمعروفكليهماأنهىالإلوهيمى؟والمصدرأليهوىالمصدر

العجلحادثإلىالتطروادونسيناءجبلذكرالمستحيلمنفكانمنهماواحدأي

اعتراضد،ويسجلالقص!يعرفالشمالأبناءأحديظهرأنالممكنمنكانحيتالذهبى

نكونظرا.الخليلفىحدتماذكردونإبراهيم!صةذ!رالمستحيلمنو!ان

عليهماالحفاخاالضرورىمن!النفقدمعروفين!اناوالإلوهيمىاليهوىالنصين

وضعالضرورىمن!انلماذا؟حداعلى!ليحفضاول!ادمجهما؟تملماذاونتسائلسويأ.

النصينحفظوا!انوالوأشهنعتقد؟الطوفانقصةفىرأينا!مامعهماأخرىنصوص

كىالنصينتحريرإنباختصار:منهما،!لمصداقيةحولجداللحدتحداعلى!لى

كتاباتهمانلأالفزةلهذهوالاجتماعىانسياسىبالواقعمرتبطا!انواحدنص

دامانفصالبعدالطائفتينبينالوحدةالنصيندمجعكس!ما.الفترةنفسعرضت

عام.ماتتى

ومناليهوىالمصدر!تصمنمسألةحولالخفيةمورالأمنالكثيرهناكزالتلا

ماأنأعتقدلكنىعملهما.زمنولاأسمانهمنعرفلافنحن.الإلوهيمىالمصدر!تب

لنلكنناالقصصهدهالعالمهذاآوجدو!يفعالمهمانعرففنحنبكثيرأهمنعرفه

التتنوىالمصدرلصالىنتج!سوف.والانالمؤلفينهوي!بالضبصانعرفحتىنتوقف

نعرفوربماهيمىالإلووالمصدرأليهوىالمصدرمؤلفىعنعرفناهمماأكترلنعرف

أيضأ.اسمه

لم9--7
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التا)51هـلتبمل!

الثالق:الفصلهوامش

لاحقا.ذلكألمحسروسوفالإلوهيمىقصةفىهنايظهريهواالاسمأنلاحضاا-

33الضر!-3

AT-.وللأاالملو&-3 W

فأكتب.الأولينمتلحجرمنلوحينلكنكتألموسىالربقال"ثمالبهوئ:لقصةوفقا4-

أدكونكنرتهما"،اللذفيالأوليناللوحينعلىكانقالتيالكلماقاللوحينعلىأنا

علىالفقرةهذهيالشاهدثاناتهبي،االعحلصنععنيحكىلاأليهوىالمصدر

الذىهوإلوهيمىلااليهوىمنيالديالمحررأنيبدوماعلىو،الأولىالألواحتكسير

!تبها.

ا:االأولصموئيل5-

بننحشونمن!هاروزواجعنيحكىالذيالكهن!ترأتفيالزواجعلاقاتتظهر

2:3العدد،6:33الخر!3،يهوذاسبطأميرعممناداب

:17الخر!7-34

الخو!802:03-

رعوثيلموسىحمىيسمىولإن!اليهوكىبالمصدرالخر!وصفتحديديمكن9-

الالوهيمى.المصدريستخدملاوالذىيترو،ليس

ا!لأ:14دالعك01

-V:الخو!11-33 V
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التوداههـثتبمل!

3:؟3التكوين-أا

لاحقأ.ذلكتفسيريأتىوسوفاالإلوهيمىقصةفىهنايطهرابههأن.لاحضا1--

O\\-1:\\دلعلىا-41

الخر!153:8-

الخر!163:01-

عداد.الأليسلكنهيمالولفضااليهوىقصةأبطاليستخدم17-

الخر!183:13-

الخر!6-13:15

العهد.بمجموعدالجرءهذايسمى،الخر!0333-313-

فى:الطاهرذهذهآن"اجو1وتعا!ج3-

.blical Studies!م؟ض!ds ، The Future6،!س msonءAnd .h .G Willi

16،03-33ة8التانيالملوك33-

عشرةالخمسعن!تبالالوهيمىالصدرأنالىالآنبهأقومالذىالبحثيتنير33-

.مق733كىإسرائيلسقوصاقبلالأخيرةسنة

-V9-
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للآداهاهـثتمامل!

ا!غلر!إإإيقمكلإ

إ!وإ!أو!إن!إ!!

لم!.ل!!!هـ22

التغيير

المصدرشكلالذىالعالمأنتهىالميلادقبل733عامإسراتيللمملكذأشوربتخريب

ورفيقتهاجارتهادولىبقيتالتىيهوذامملكةأما.رجعةبلااليهوىوالمصدرالإلوهيمى

وأجتماعىاقتصادىمغزىالسياسىالتحوللهذا!انفقدتغيرتقدومنافستها

ألقديم.العهدتدوينأسلوبفىتخيرظهر!ما،دينيتغير،كذلكصاحبه

أصغوالبلادفأصبحتشعبهااختلف!ماالبلادتغيرتالميلادقبل733عامبعد

داودحكمايامالموحدةالمملكةمساحةنصفحجمهاباللأدعلىيهوذاملو&وسيطرحجما

ذلكوكانضعفوضعفىيهوذاوأصبحتالعالمي!السياسةتغيرتكما.وسليمان

هاتانأظهرتوقد.بابلثمأولاآشورالرافدينبلادفىالعظمىالدولةعصرهوالعصر

بالنسبلايهوذاإخضاعفكان،الغرباحتلالعلىومقدرة!بيرااهتماماالإمبرا!لوريتان

ذلكلهماوسهل(الضران!ودفعالسلبطريقعن)للدخلجديدمصدربمثابةلهما

بوابهعلىإسزاتيجيأووضعتهماوأسياإفريقيابينالتجارةطرقعلىالسيطرةأيضأ

مصر.

دولةتستعبدفعندماالدينيةالحياةعلىالجديدةالدولي!السياسةاثرتكما

ويدل،المقدسةالمستعبدالشعبأما!نفىالهتها!أصنامتضعفإنهاصغيرةدولةعظمى

الدولذرفعخلالمن.ذلكيكونالحديتالعصروف،للمحتلالشعباستسلامعلىذلك

العصرفىالرايةتماثللاألاصناملكنالمحتلذ.الدولذأراضىفوقرايتهاالمستعمرة

نزاعاتالقدسفىمحانيهوذاعلىاشورفيهسيطرتالذىالعصرففيالحديت

فىللأصنامالوقتذلكفىيهوذاملكسجدققدديني!أسسعلىكثيرذوخلافات

المؤرخينأحديقول.للأصناموعبادتهتأييدهعلىاذنبياءوهاجمه،المقدسالهيكل

يعرضالذىالقديمالعهدمؤ!3لكنأشور.ظلمعاتقهعلىأخذيهوذاملكأنالمحدتين

!ا،الربأمأمالشروعمل11الملكأنيقولحيتدينيةنظروجهةمنالعصرهذاتاريخلنا

فقدإسزائيل،مملكةسقو!اتركهالذىالانطباعمننبعبيهوذاحلالذىالأخرالتعيير

مختلف!بأساليبالمملكةسقوطتفسيرإسرائيلمملكةمنواللاجئونيهوذأبنوأأستطاع

حقيقةأنالجعضاواعتقد.لهالدينيةأوالسيانميةالآتارتجاهليستطيعو!لملكنهم

أعتبريجبأنهالبعضورأىالافضلهىيهوذانلأيهوذاوبقاءإسرائيلمملكةسقوط
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التو)51هـلتبمب!

من!انالواقعهداظلوفىليهودا.أيضاذلكيحدتأنا!لمكنمنوأنهتحذير(ذلك

733عأمإسراليلسقوطكارتةبعدخأصةيهوذابسقوطيتنبأنبيمنالسخريةالصعب

الميلاد.قبل

القدسفىحكموأالذينداودنسلو!انوقوت!يهوذاملكمكان!ضعفت

بالأحداتمرتبطامصيره!و!انوبابلآشورلملوكحيانالامعطمفيمستعبدبت

ذاتسياسيةقوةكالملولهؤلاءيكنولمومصر(،ولابلآشور)الكبرىالدولبينوالعلاقات

مدىمنهماواحدةلكل!انالمنفصلةالممالكعصرفىوحتىوالمنطقدالبلادفتأقي

الىالتقطآشورمملك!ظلوصلأنبعدوالآنلها،ورذالم!طالبيئدعلىالتآثيرمنمعين

فبعد،أخرىتخيراتهناك!انت!ماشئأىدلكمنيبقلهـاالمتوسصاالبحرشواطئ

منو!انأسبا!صاهناكيعدلمبلالاسبا!صالزعماءمكانيبقلماليلادقبل733عام

كى!ان)!مادايكوكىالمختلفةالكهنةجماعاتلينالصراعسادهلمعرفةالصعب

منجاءواالذينأللاويونأوجدالتاريخهذاوبعدلكن؟الميلادقبل733عامقبلاسرانيل(

طحوتمالكهنةجماعاتبينوالتنافسالتوازنعدممننوعايهوذا،إلىالشمال

النصظهورالميلادقبل733عامبعدخرىالاالعواملومن.للمناقش!جديدةموصوعات

الأعمالعلىالمنيهداوأترالمقدسلاالقومي!الذا!رةمنيالذىإلوهيمىاليهوىالجديد

.خرىالآ

حزقياالملك

الميلادقبل687عاموحتىتقرلباالميلادقبل715عاممنيهوذأحزقياالملكحكم

وقدالتانىالأياموأخلارالتانىواللوكإشعياءسفرفىمذكورهوحماوذلدتقريبأ

لهذهتضيفاكبالمؤ!دةالأثريةالا!تشافاتبعضولديناوسياسى.دينىباصلاحقام

وداخلخا!3الدينيةالعباداتبعضعلىالقضاءهوالدينىاللإصلاحو!ان.الصورة

حدودتوسيعومحاولةآشورعلىالتمردفكانالسياسىالإصللأحأما.القدسفىالهيكل

الفلشتي!.المدنبعضعلىوالسيطرة()السابق!إسرائيلمملكةمنأجزاءوضمالمملكد

ومن.القديمالعهدوعلىالمملكةمصيرعلىالاترأ!رالإصلاحيينلهذينو!ان

لمحىالهيكلخار3يهوأعبادةأما!نتدميرحزقياالملكبهقامالذىالدينىالإصللأح

مركزيدتشجيععلىحزقياعمل!ماالهيكلخا!3القرابينتقديمومنعالقدس

.القدسالعاصمةفىالهيكل

إلعهدكىالقرابينتقديمعمليةجوهرلمحهميجبالمهملاالتغيراتهذءلاستيعاب

العصرقراءويحتبرهاالقديمالعهدفىالمر!بةالموضوعاتمنالقرابينفتقديمالقديها،

ماد4منشئعنيتنازلالقرابينيقدمالذممطإنأولحيوانضروريغيرذبحالحديت

!انحالأيةعلى.لهالربمساندةعلىالحصولآجلمنأواقزفلذنب!كفارة

هىالقرابينتقديهافىوالفكرةالصعاماأجلصالقديمالعهدا!اعافالقرابينتقديم
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!
اعتبارالصعبمنا!و!ا.الروحتقدمانيجباللحمأ!لاجلمنأنهلجقيقةعزاف61

تمشخصبواسطذمعيفقييقذبحاإينمذمقدساعصللاهذأ!انفقدهيناامراذلك

جؤءتقديمويتمالمذهء.وهولهمحصصمكان،فى،الكاهنوهو،بذلكللقيامتاهيللا

والطيور.ا!ألاسصاعدامااللحوماعاشوجميحفىذلكوللكاص()العشرالقربان!ت

اللحميأ!لأنيدبسمن!لقدرذعدمإلىالدينيةالعبادةمر!زيةأدتوقد

فىوالمدبحالكاهنالى!يتوجهأنيجبلاطكحلي!منص!علىأوبيتهلجواريذبحانف

الدىالوحيدأصتهدسأألمكأناح!بحتاشاالقدسكىاللاوبينتر!زالىأدىمماالفس،

كى!برالأالكاهنلمكاتقيارتفعت!ما.العشرعدفيهاويحصلالقرابينفيهتقدم

منها.جاءالتىالكهنةأسرةو!ذلكالقدس

خطوةفقصاراحدمذب-ووجودالهبكلفىالدينيلآالحياذتركيزفكرة!انت

التطورلهذانجد!امالفىمنأ!تروبعدواليوميهوذافىالدينىالتطورتاريخفىمهملا

الذىالدينىصللاحا!دمنآخرجزءهناك.القديمالعهدتدوينلغزحلفىكبيرةأهمية

يهوذافى!انتالثالىالملوكسفرفىوردلمافوفقا،إليهنشيرأنيجبحزقيابهقام

الالوهيمىالمصدرفىمكتوبهومأيواكقوذلك-بنفس!موسىصنعهانحاسمنحي!

علىا!ب!أرسل11الصحراء.فىوي!واموسىمنالشعبيشتكىالقصةهذهففى-

فندم:6(31العدد)سعرانيلاسراكلنكثكلونقوه!فما!الشعبفلدكتلمكرقةاالكياتالشع!

من!لوبذلكنحال!!،منحيةيصنعأنموسىمنويطلبالسيئسلوءعلىالشعب

المصدرلمحىوموسىالحي!بينالعلاقذان.فيشفىالنحاسيذالحي!إد،ينظرحيةتلدغه

فىصغيرةلحاسي!حي!تري!الآالحفرياتفىحديتاظهرتلأنهأيضأ،مثيرةالإلوحيمى

عنالمديانيةلالكهانةموسىوأرتبصامديانصموسىامراةوكانت.مديانمدينة

الملكعنالثانىالملوكسفرفىمكتوبهوماونرى.مديان!اهنيترونحمادطريهت

يوقدونياه!الأتلكالىكانواإسرائيلبنىلأنموسىعملهاالتىالنعاسحيةوسعقا:احزقيا

)3(.انعشتانودعوهالها

وانصانعلا؟موسىيعدعامحمسمانهصأترتحطيمعلىحزقيايحرؤ!يف

ينقلأنأوفقصاداصكقياحريمنعلمفلماذاالمعتادغيرعلىالبخورقدمقدالشعب!ان

مرتبط!ذلك!لعراالإجاب!القصر؟فىأوالهيكلفىيضعهاأومكانهامنانحية

القديم،العهدمدونىمناثنينعنبالمحت

جاءفقدسريع!نمكرىفعلردالىآشورعلىلحزقياالسياسىالتص!دأدع!

و!انألاستسللامعلىيهوذأإجبارأجلمن!بيرجيشرأساعىآشورملكسنحاريب

!بيرهجومخللألمصتالحصيندلاخيشىمدينةالآشوريوناحتلفقدجزنياحهلب

ذلكمنعام008بعد)متصادا(قلع!علىالرومانهجوم!ت!تيرايخلفا!اصمييا

الآشوريونوبنىذ!بيرمساحدعلىمحرتفعلاهضبةعلىالاخيف!!تقع.تإاسفا
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مل!ثتح!التا)%51

اجزاءعنلاخيش!حفرياتوشكشف.المدينةمدخاطالىوصلواحتىالحجارةمنمتاريس

عاصم!5نينوحفرياتفىالقصةهذدمنأخرىأجزاءكشفوتمالقصةهذهمن

لاخيهـت!معاركعنبرسوماتقصرهجدرأربتزيينآشورملكقامفقدآشورمملكة

تصوروالتىنعركهاالتىالتهليلةالرسوماتمنهىالفنىلجمالهاالرانعةالرسوماتوهذه

هذهمشاهدذالممكنومن؟القديمالعهدتدوينأيامفاليهوديبدو!ان!يف

المصدرين!للأويصور!بالقدسإسرائيلمتحفوفىالريطانيالمتحففىالرسومات

وعلىقتالهموشراسةشوريينللآالكبيرةالقوةمدىلاخيشوفىنينوىفىالقويين

مملكةمعفعلوا!مايهوذامملكةإسقاطفىالآشوريونينجحل!اذلكمنالرغم

لادرحدثنهلانظرا!بيرشأنلهالقدسفىوالآشوريينأليهودبينالصرأعإن.إسرأنيل

كىالأحداثهذهوتظهر.أثريةشهادةو!ذلكالقديمالعهدمنشهادةفيهولناجدأ

حفانرا!تشافاتفىفتطهرالآشوريةالقصذأما.()3أماكنثلاثةفىالقديمالعهد

ثماني!ل!الخزفلىتلصبلأنها!ذلك)وتسمىالآشوريةسنحاريبو!تاباتنينوى

عليدوالكتابةانعسكريهلحملاتهوصفاالتمانيةالوجوهعلىسنحاريبنقشوقدوجوه

المسمأرئبالخطمكتوبةوهىآنذا&الرافدينبلادفىالسائدةاللغةوهىالآ!ديةباللغة

لمنظورينوفقاالحدتدراسةنستطيعوبذلك.(البريطانىالمتحففىالآنمعروضةوهى

الجانبمنالآشورىوالمنظورالمحاصرةالقدسجدرانعلىيظهروالذىيهوذامنطور:

صوضربخ!جالربطلأكأنالليلةلخكفىوطن11:القديمالعهديذكرللأسوار.الخارجى

فانصر!.ميتةنجتثاجمميعاهمإذاصباحابكرواولما.ألفاوتمانينوخممسةألفمائةاشورجيش

!ت!يفا!يما!كهديحكىهكذا)؟(يخنو!".فىوأظلمراجطوذهبأ!ر!لكسنحاري!

الآشوريين.أيدىعلىالهلاكمنوربماالاحتلالمنالملكحزقياحك!اتحتالقدس

:فيقولسنحاريبنقش!أما

مدنهمنوأربعينستواحتللتحاصرت:دييخضعلمالذىيهوذارجلوحزقيا11

المتاريسرفعبوأسحلة!تيرة!انتوالتىحولهاالتىالحصينةغيروالمدنالحصينة

155003-،الهجوموسلالموالاخترأقالتحطيماك!توالمشاةسللأحوهجومالحصاروالات

يىأخضعتههذا!لعددلهليسوماعزوضأنوجمالوثيرالنوحميروخيولرجل

مديذالقدسوسصافىالقفصقكىالطائرمثلعليهأغلقتنفنمههوالغنالم.وأحصيت

التىالحدقعزلت.المدينةمنالخر!أحديستطيعلاحتىالحصارعليهفرضت.حكمه

غزةملكبلوسيلىعفرونملكوبادىأشدردلملكوأعطيتهاأرضهقلبمننهبتها

ى!السنوي!الضرالبوحددتالسابقةالضرانبرفعت.بلادهمساحةمنقلصتهكذا

التىوالوحداتحركياعلىالملكيةالهيبةخوفحل.جلالتىأجلمنكهدايايدفعوها

بناتعأرسلو!تلكالضريبةوآرسلملك!مدينةالقدسعنالدفاعاجلمنأحضرها

وأحجارفضهشيكهوثمالمائ!دهبسبيك!تلاتينمعوالمغنيينالقصروحريم
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الت!)51صلتمأمبأ

لينوىمر!زالىخشميا،وصناديقوالعاجالعيلوجلودالعاجمنوكراسى!ريمد

الطاع!011صكرووتقديمالهدأيانقلعلىللإشرأفالرسلوسيرسلإقاهـجمامديتي

بعدانسحبواالآسوريينأننجدالقديمالعهدففي،مختلفانالنصينأنيبدو

واخذوأانتصرواتحدالآشوريينإنكيقولسنحاريبنقشأما.جيوشهممعظمتخريب

هومانحددأننستصيعالكنناعليها.استولواالتىوالغنالمالأسلاتمنالكتيرمعهه

فىالحصين!المدنم!الكتيراحتلإقعبارتينأولفىسنحاريبفيقولبينهما.مشزك

السمةو!ىا:القول013أ8المانىالملوكسمرففىذلكتصدقماالقديمالعهدوقصة.يهوذا

11،وأخذهاالكصينةيهودامدنجمميععلىاشورملكسنعالويبصعدحزقياللملكعشرةالرابعة

المعرت.بدايذثىشورييننلآالعسكرىالنجاححولالمصادربينتناقضهنايوجدكلا

وهو،سنحاريبنقش!كىوالمفتاح؟القدسمدينةحصارأثناءحدتماذاهناوالسؤال

ى!القفملكلالطائرمثل11محاصرأحرقياالملكعلىأبقىسنحاريبأنتذكرالتىالفقرة

مللمدين!كىالحصارفأعمالالسكوك،الكلماتعذهوتيم"حكمهمدلمجةوسطهىالقلس

لاوبألفعل،المدين!ماقت!الحصارسنفالهدف.العدواحبس"1أجلمنتكنلملاخيش

طريقعن!رامت!ينقذأنيحاول!منيبد،فهوالقدساحتلإنهسنحاريبيقول

بعد،يهودارجالدكعقدالحصاريكونأنويحتمل.القفصفىبالطائرحزقياتشليد

واضطرتذلكمنايتمكنململكنهمتحريرهاالىالمدينةاقتحامفىالآشوريينفشل

الملوكسفريذ!ر-الحصاررفعمقابلفىالآشوريونحددهمعينمبلغدفعإلىيهوذا

الفض!.منسبيكة03و.الذهبمنسبيكلا03مبلغالبدايةفىطلبسنحاريبأنالثانى

ويقاربلا)6(.امالمبلغذلكدفعاستطاعقدحزقياكانماإذاالقديمالعهديوضحلالكن

منسبيكذ03و.الذهبمنسبيكة03علىبالفعلحصلبأنهسنحاريبقولدلك

بالفعل.تمقدالصفثتةهذهمنجزءبأننصدقأنالممكنمنهناومن.الفضة

المطلالجبلفوفالمتميزالإسزاتيجى!وقعهاإلىالحصارأمامالقدسصموديرجع

التىالأخرىالعواملومن.أعلىإلىمنهالهجومالآشوريونحاولوالذى.الوادىعلى

المدينةأسفلنفقاحزقياشقفقد،بالمياهالتزودعلىقدرتهاصمودهاعلىساعدت

المنجزاتأهممنالسلوان)ونفق)7(الجبلمسقصامنبالقربمنبعمنالمياهفيهتدكقت

(.الفترةلهذدالمعمارية

فبعد،تاريخيةتحولفقطة!انحزقياحكمأنهوالعصرهذافشىأهم

الرغمعلىالعظمىالآشوريةالقو!أمامالصمودفىيهوذانجحتإسرانيلمملكة!ضد

الحصارأمامصمدتالحتدسلكن!بيرةمعاناةيهوذاأرضعركتفخدلها،صتحمادهات

الوحيدالمقدسالدينيالمر!زالمدينةوأصبحتالفترةهذهفىناأعدداد1سب.::

القرابير.لتقديمالقدسالىيهوذاأنحاءحميعكىتاعنا-!!تتث-!رث
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الت!لاههـثتمأهل!

عصرالإصلاحنهايمة

ماوعلى،نهجهعلىالقدسفىبعدهمنحكمااللدبتوحميددحزقياابنيسرلم

منسىحكمأياميهوداإلىالآشورىالجيشعادكمدمقدورهما.كىذلكيكنلمأنهيبدو

)!انبابلالىونموهمنسىالآشوريونأسرفقداغديماالعهدلر،اقيووفقاحزقيا.ابن

وأالآشوري!قطلبعلىبناءوربماماولسبب(.آشورملكأخوالفزةهذهفىبابلملك

بمايهوذاإلىوثانالأعبادةأمونوابنهمنسىأعاددينىاقتناععنأوالداخلمنبضغوط

خاتالعبادةوأما!نجديدمنالمنصاتببناءوقاما،الهيكلداخلالأوتانوضعذلكفى

الملكبقامماوث!والمدينذفىالدينيةوالحيادالعبادةتمر!زفترةانتهتبهذ!.القدس

كىوقتلعشرةالثانيةسنفىالحكمتولىقدو!انبقتلهأمونحك!اانتهى.حزقيا

ثمانيالعمرمنيثلعو!انيوشياابم!لعددمنوتولىعمردمنوالعشرينالرابعة

.سنوات

يوشيماالملك

الرشد-س!بلعحلىالملكعلىأترمنوالبلادعلىسيطرمنبالضيصانعرفلا

وصياتعيين!وتم!اهما!انوربمااللكي!الأسرةمنالشخصذلكيكونأنيحتمل

فيهاورتأخرىحال!هناك!انتحي!الملو&سفرفمذكورهولماوفقا،الملكعلى

الأ!برالكاهنو!ان(السابع!سنفىحكمالذىيهولاش،)الملكالحكمصغيرطفل

بلخعندماإن!حيتعليد.ملحوظتأتيريوشيالكهنةيكونأنالواردومن.عليهوصيا

،قاتمجدهوالدقياحزأعمالإلىوعادالدينيةوجدهوالدهسياسةعنتراجعالحكمسن

خلigالىتأتيرهووصلالهيكلوطهرصردوالأوتانوحط!احزقيامثلدينيةبإصلاحات

جددحزقيامتل"الميللأد.قبل733عامإسرائيلمملكةداخلفىكانتالتىالمناطق

إلىالسكانوعادأخرىمرةالمنصاتوحطموحيددينىكمركزالقدسمكانةوأعاد

فىعملواالذينالكهندوأحضرالهيكلفىالرليسىالمذبحعلىالقرابينلتقديميهوذا

رجالتأتيراتحانبإلى،الهيكللكهنة!مساعدينللحملالقدسالىالمحليةالمنصات

شىحدتاخارجيةواالداخليةالضغوطجانبوإلىيوشياشخصيةعلىوالكهنةالبلاط

.!تابسببهثيرالتوذلكيوشيا،اتبعهالذىالإصلاحعلىكبيرتأثيرلهكانآخر

الميلادقبل633عاملحكصىعشرةالتامنةالسنةفىأنهالقديمالعهدمؤرخويحكى

بيتفىالتوراة!تابعلىعثركبرإلأالكاهنحلقياأنالكاتبشافانمنشياسمع)ي!أ

الملكمزقحيننذيوشياالملكعلىحلقياعليهعترالذىالكتابفىماتنافانقرأ،يهوا

معوتشاور،القديمالشرقفىممبعا!انماوذلك-الشديدالحزنعلى-علامةملابسه

فيلاشار&!بيراقومياحفلاأقامتم،الاكتشافهذامعنىحولالنبية150اخلد1

مصادرإحدىتذ!ر،وشعبهالرببينالعهدبتجديدالحفلهذافىوطالبالكثيرون
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الت!لاههـثتبمال!

فىالمذبححطم!ماالكتابهذاقراءةبعدالمنصاتوحطمدمريوشيااناغديمانجد

العمللهذاوكان،الذهبىيربعامعجلالماضيفىفيهوضعالذىالمكانوهوايا!ليت

ضمفىيهوذامعلكةرغبةعنبذلكيوشياأعربفقد،سياسيمغزىأيضاانديرو!

الكاهنمن؟الدينىالإصلاحإلىدعالماذا؟الكتابهذأ!انماذا.إسرائيلمملكةارأصى

ومؤلفدالكتابهذاهويةار؟عليهالعتورتمحتىالكتابهذاكانأينحلقيا؟الأحر

يوشيا.الملكعصرعنأ!ترنعرفأنيجبالحينذلكوإلىالقادمالفصلموضوعهما

بشخلبابلوهددتآشهورضعفتفقدالدوليةالسياسةفىجد(مهمتغيرحدثلقد

مكنقداشورضعفيكونأنالمحتملومنالأوسصاالشرقفىعظمىكقوةمكانها

!انتأن-بعدلأنتورحليفذالوقتذلكفىمصرأصبحت!ما.القوةإظهارمنيوشيا

فىيهوذ!المصرىالجيش!اجتازوعندما.الأخرىوالممالكبابلضدالثدود-عدوها

بسههايوشياوقتلمجدوفىالمصريينووأجهيوشياخ!الآشوريينمساندةالىطريقه

سنة.rOtهt4.jوكانمصرى

يهوذالمملكةالأخيرةياه!الأ

الدينىالإصلاحوأنهتليهوذاالسياسيةالقوةبنهايةالمتوقعةغيريوشياوفاةعجلت

أحفادهمنوواحدأبناءهمنتلاتةبعدهمنحكموقدجديد.منالمنصاتبناءوأعيد

أيامتطلولمصخيرةسنفىجميعاحكمواوقدالتاليةعاماوالعشرينالاثنينلمدة

ووضعمصرالىمصرملكنفاهتمشهورتاللأث!وحكم،يهوئحازأولهمو!انحكمهم

تحتوذلكسندعشرإحدىيهويا!يموحكمالعرشعلىمنهبدلايهوياكيمأخاه

وسيطرةالبابليينأيدىعلىالآشوريينهزيمةبعدحكمهوانتهىالمصريينإشراف

بعدهمنوخلفهالبابليينضدالحربفيهويا!يموماتيهوذا،مملكةعلىالبالبيين

ونفاهالعرشعنوخلعوهالبابليونعليهقبضحتىشهورتاللأتةوحكميهويا!ينابنه

الأمراءرأسهموعلىيهوذاسكانمنالآلافعشراتمعبابلالىبابلملكنصرنبوخذ

القدس.أمابابلفىمنهميستفيدلكييهوذافىعلي!خطرأيشكلونالذينالجيمض!وقادة

بابلإشرأفتحتصدقيا.حكميوشياألناءمنوهوصدقياعليهانصرنبوخذعينثقد

فعادنصرنبوخذعلىتمردحكمهمنتقريبأالتاسعةالسنةوفىعاماعشرأحد

أبناءنصرنبوخذوقتلبابلالىأخرىالافنفىوتمالقدسوحر!الجابلىاالجيش

فىداودبيتعائلةحكمانمهىالحدثبهذأذلك.بعدعينيهلمحقآتمناظريهأماءحمدقيا

جدالياوهويهودياحا!ماوعينألملكيلاالعائلهمناحدانصرنبوخذي!يهىن!دالص-

بالعتورشنواتقبليوشياالملكأخبرالذىالرجل،شافانهـحفيدتا!ا-.!داجزت

ايدأنهذللىمنونستنتج،ومصرآشورعارضبأنهيوشيانتهصص!-!!!

من.و!انبابليدتؤبأنهاالتلاتدجيالالامدىعلىشافان-نلةت-ت--ب
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الت!)51هـثتبهلأ

واعتبر،وريتيهيمدحولايوشياالملكيكدحإرمياءكسفر!رمياء.النبىلبابلالمؤيدين

المقاومهأعمالرفضواالواقعفيلكنهملي!وداالمخلصينمنآنفسهموشافانوجدالياإرمياء

نصرنبوخذعينالسب!ولهذالهالمؤيدينمننصرنبوخذاعتبرهعموبذلكبابلضد

شهرينوبعدداود.لبيتقويةضربةشكلىبدودلكو!انحاكماأحيقامبنجدإليا

اخرصحاكمانصرنبوخذواختارالملكي!العائلذأفرادأحديدعلىجدالياقتلفقصا

ملكفعلردمنخوكايهوذادىالشديدالف!خوسادالآخرهووقتلالملكيةالعائلةأفراد

الميللأدقبل587عامفىمصر.وهوالبابليينتهديدمنواحدمخ!3هناكوكان،بابل

إسرائيلمصيرفىالزاويهحجرالعامهذايعدو،القدسوأحا.قيهوذانصرنبوخذاحتل

مصرالىبعضهملحأأوبابلالىالسكاننفىوتمبالكاملالمدينةإحراواتمفقدويهوذا

ونزلتهذايومناحتىغامضةظروفلمحىالعهدتابوتواختفيالهيكلتدميروتم

!أالمملكةأيناءدي!وواجهعرشهاعنالعرشعلىعأم004ظلتالتىالملكيةالأسرة

تاريخه.فىهلتحدى

التاريخيهوالأحداثالشديدةالكوارتالقديمالعهدعالمفالبارزةالعلاماتمن

وسقوطالميلادقبل733عامفىإسرائيلمملكةسقو!اهىالفصلهذاوتنهىتبدأالتى

نظروجهةالوصفهذايناسبأنويحتملالميلاد.قبل587عامفىيهوذامملكة

الوصفهذايعطىأنالمحتملومن.القديمالعهدعالممنأ!ثرالمحدتينالمؤرخين

القديم.العهدئشكيلفىرئيسيادوراالكبيرةالتاريخيةالأزمأت

تكنلمالميلادقبل587و733بينماالفترةأنالىالإشارةتجدرحالأيةعلى

منجليلةأحداثفيهاوحدتتياءآقورجالفيهاظهرفقدكئيبةفزةاكضرورةبا

أيامفىخاصةوالنلوةملالأمنالامهناككانت!ما.أخرىوظهورممالدسقوط

الصراعأياموذلكوحزقيالوإرمياءإشعياءالعصرهذامنحفافقدويوشياحزقياحكم

ورماحهمسككاشو!همفيطبعونا:اقالمنوهناك،والقسوةوالعنفالتمردأثناءالممالكبين

ا)6(.فيما-بعداالكربيتللمونولاسيقآأمةعلىأ!ةترفحلا.مناجل

نأنتوقعأنالممكنمن!انالفترةهذهوأحداتشخصياتخلفيةأساسعلى

عنتمامامختلفبشكلبرلهإيماندوعنبطولاتهعنيحكىسو!القديمالعيدمؤلف

مؤلفاأنسنرى،ويربعاموسليمانداودايامحدأتالآالمؤلفوتفيهارأىالتىالطريمة

مؤلفمثلهو،أبامهوحتىموسىمنذشعبلاتاريخو!تبالفزةهذهفىعاشواحدأ

الروايةجوهرعلىتأتيرفيهاعاشالتىللفزة!انولقد.والإلوهيمىاليهوىالمصدر

بها.رواهاالتىالطريقةوعلى
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م!هـلتم!الت!)51

افيهبنأ.لخما12لئمهكاا

ا9فإيللكبلاط!ص

الهيكلمنالكتاب

633عامالهيكلثىعلتءعترقد!برا!فىالكاهنحلقياأنعنهقيلالذىالكتأبات

آباءقالفقدالحديدبالا!تشافهدأوليس.التثنيةسفرسوىيكنلمالميلاد،قلا!

!ما،التتنيةسفر!الىيوشياالملكعلىقرأءتهتمتالذىالكتابانالاوائلامحنيسةا

لمالخممصذالتوراةأسمارمعطمانقألمنوأولالحديتالباحتهوبز،توماسواكق

التتنيلا.سفر!انتيوشياسمعهاالتىالقوانينمجموعةآنعلىووافق،موسىيكتبها

علبعترت!اطويلةلفزةوضاعبنفسهموسىكتبلاقدالتتنيةسفرأنهوبزويعتقد

عنببعيدةليستفترةمن!تبقدالتتنيةسفرأنالىفيتهدىيشيرجديد.منحلقيا

الشفرهذاكتبفقدتظاهرمجرد!الىالا!تشا!هذاوأنالهيكلفعليهالعثور

أمرأولفإنالمتالسبيلوعلىالدينيد،بإصللأحاتدللقيامليوشياشرعيةإعطاءأجلمن

فقصاواحدمكانكىللربالقرابينتقدي!اعنيتحدتالتتنيةسفرقوانينمجموعةف

وبهذاالهيكلخا!3الموجودةالمنصاتجميعحطمفقديوشيابهقاممابالضبصاوهذا

،القدسفىالهيكل!هن!إلىتأتىالقرابينتقديممنالآتيةوالأموالالسيطرة!انت

.القدسفىالسفرعلىعثرواالذينالكهنةهؤلاء

وأيوشيا؟قبلجيالالآبعضمعتوقفتقديمةعادةالعبادةمر!زية!انتهل

تبريرأجلمنيوشياعصرفىالكهنةزعماءإليهادعاجديدةفكرةهذه!انتربما

التىالشخصياتانإلىفيتهدىأشار!لهبالخيرعليهمأتتالتىالدينيةالإصلاحات

المر!زيةتعرفلموصموئيلالملوكأسفارفىالإسرائيلىالتاريخبدأيةفىتطهر

قدم،وسليمانوداودشاولمسحوالذىوالقاضىوالكاهنالنبيفصموثيلةالديني!

والملوكصموئيلأسفارفىتاشيخىنصأىينتقد.ولامختلفةأمأكنفىالذلالح

بنىتاريخفجرمنذإنهقانلا:فيتهدىويلخصذلك،بسببثاودأوشاولأوصموئيل

واحدمكانفىالإلهلثبادةيلزمقانونتطبيقعلىشواهدتوجدولاالبلادفىاسراليل

بلفقدتقديمةوتيقذيكنلمالتتنيةسفرأنفيتهدىاستنتجذلكضوءعلى.لمحقط

غراضلأ!تبتتكونأنالمحتملومنحلقيا،بواسطةاكتشافهامنفترةقبل!تمت

انها"قائلا:ذلكفيتلادىويصف.ثوسى!دىالخصذ،طريقعن،نسبتلكنهاعةلسره

بعدادعىثم!تاباأصدقاتهمنأحدأوحلقياألفهل11،الفضيلةستارتحتت!ييف

الملكيكونأنالمحتملمنأوبداحله؟مابصدقالملكيقنعكىعليهعترانه!ك1

أجلمنوذلكاكتشافهوطريقةالكتابتأليفلعمليةمعاخط!اقدحلقياو
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لكنهماوحلقيايوشياعصرقبلبألمعل!تبقدالكتابيكونأومشزكةأغراض

هذاغورسبر-لاتالتساؤهذهعليللإجابد-بناويجدر.منهداستضمنأولفقط

أنهتثبتالتىحرىالأالشواهددراسةينبغي!مايوشميا،قرأهوالذيالمنسوخالمحتوي

السفر.مضمونحولأخرىتفاصيلنضيفأنعلينا!ماالتثنيةسفرسويليس

التثنيةسفوفقطوليمم!

آكاممؤابصحراءفىوفاتهقبللموسيالأخيرةالأقوالبمثابةالتثنيةسفريعد

فىالتيهمنسنةأربعينبعدإلثمرائيلبنواليهوصلالذىالمكان.الموعودةرضالا

مجموعذيعطيه!اوهوفيهارافقوهالتىسنهالآربعينأحداتموسىويلخصالصحراء.

علىيصعدتملهوريلايشوعيع!!ما،الجديدةضالآالمحىاتباعهايجبالتىالقوانين

.هناكويمو!رضالألىغينظرث!انابوجبل

هيالروايلاهذهموا!هويدعنالكشصفىساهمتالتىالآولىالإشارة!انت

القديم:العهدفىتليدالتىالستدوالأسفارالتتنيةسفربينالقائمةالعلاقلآملاحطلا

هدفىتعرف.التانىوالملوكالأولالملوكالتانى،ئيلsوولالأصموئيل،القضاة،يشوع

نوتمارتينالالمانىالقدي!االعهدباحتأشار4391عاموفى.انلوالانبياءالأباسمسفاشالأ

!بيرتشابهكهناك،الستةالأوائلالأنبياءوأسفارالتتنيةسفرفىالمشز!ةالعناصرإلى

الستذالأسفارمنالأجراءبعضولغةالتتنيةسفربهاكتبالتىاللغةفوواضح

أسلوبفىلكنالكلماتمنمجموعةمجردليسالتشابههذاأننوتأوضحخرى.الآ

وعلى.أرضهمفىإسراتيد/لبنىتاريخىووصفومستمرةواحدةقصذيحكىمنظم

أشخاص!تبهاحراءالأبعضوهناكشئ!ليكتبلمواحدمؤلفأنمنالرغ!ا

بدقامقدالنهانىالعملفانحذامعصمونيل(وحكاياتداودالملكتاريخ)مثلمختلفون

والنصوصالقصصاختاررجلوهوواحدانفىومحرر!اتبوهووأحد،شخص

بزتيبوقامحوزت!فى!انتالتىالمصادرداخلمناستخدامهاأرادالتىالمختلفة

آجزاء!تب!ماعندد؟منأحياناالمللأحطات،بعضوأضاهـووضعوحذفالنصوص

بسقوطوانتهتبموسىبدأتتاريخيةقصةبتكوينعام،بشكل،قامأنهأى.خارجية

وضعلاحيتالسفر"11بمتابةالرجللهذاالتثنيةسفرو!ان.البابليينأيديفىيهوذا

الذين11ويهوذااليلإسرملوكمصيرويكونالاسرائيلىالتاريخعليهيقيمكىلصالمؤ

سفرلقانونطاعتهملمدىوفقايهوا"أمامالشرفعلواأو"الذينيهوا"أمامالخيرفعلوا

التتنية.سفروصالاعلىبالحفاظمرتبطاالمؤلفلدى!لهالأمةمصيروكانالتتنية

نأدرجةإلىجدايةقوتليهالتىالستةوالاسفارالتتنيةسفربينالحلاقةتبدو

اتاريخ1مصطلحتحليلفىنوتالباحثونوافق،التثنيةسفرمدرسةمننوتاعتبرها

"يشوم"الأوائلالأنبياءمنالأولفالسفرمقنعد،مزاعمهفكانتاالتثنيةسفرمدرسد

منالتثنيةسفرطرحهاموضوعاتويط!3التتنيةسفرعندهينتهىالذىبالمكانيبدأ

-29-

http://kotob.has.it



الت!)51هـثتمأمنأ

الإجابذفإنلذاالتتنيد.سفرفىمرةأولفىذ!رتالتىالتساؤلاتيصأصححما.قد

ستةمدونىعناجالةلناتقدمسوفالتتني!سفرمؤلفبكوقياختعلقوا!أنف!

القديم.احهدااحتهـهـكىأل!ا!

الثهلى

فيصورالمملكدلهايةوحتىموسىمنالفترةيغطىالتتنيةسفرمدرسةتارلخان

البلادوتقسيموالملوكالقضاةوقصصالبلاداحتلاليصف!ماالأخيرةموسىاياملنا

والحبالحروب:القصصمنرائعةمجموعةإنهاوسقوطهما.ويهوذاإسرائيلمملكتينالى

المدرس!هذهمؤرعأنأممادينيةنطروجهدمنيروىتاريخإنه.والسياسةوالإعجاز

فىبولالهممرتبصابأنلاوالشعبالملوكمصيركيصفالعهدمفهوممنالتاريخيعرض

العهد.علىالحفا!ضا

السيحيدتحتفضاانمصادف!فليس،القديمالعهدلمحىالعهدأهمي!فىنبالغلاإننا

اللاتينيدفىوهوأهميتهتنعكسهناومنالجديد(.والعهدالقديم)العهدلالفا!ضا

TESTAMENTUMالإنجليزيةوفىTESTAMENTعلىعلاوةذلكعهد،بمعنى

بشواهدتمدنافهىالقديمالعهدلمحىللعهودوالتاريخي!والأدبيةاللاهوتيةالمفاهيم

القديم.العهدمدونعنالبحتعمليةفىتساعدنا

وفقامصاغوهووالإنسارالإلهبينمكتوبعقدبمتابةهوالقديمالعهدإن

يصور.القديمالشروافىالقانونيةالوتائق!تاقيفىالمقبولةوالمصطلحاتللمفاهيم

اليهوىالمصدرينمن!لايصور!ماإبراهيمولينالرببينالعهداليهوىالمصدر

العهديعدالتتنيةسمروفىسيناء.جبلفىإسرأليلوبنىالرببينالعهدوالإلوهيمى

القوانينأيضابلسيماء،جبلعلىتلقاهاالتيالقوانينتللىليس،موسىمعأبرمالذى

ىأالصحراء،فىالتيهمنعاماالأربعينلهايدفىمؤاتصحراءفىلهالربأعطاهاالتى

سفرمدرسةتاريخم!تمتأخرةلمحزةوفى.التتنيةسعرتشريععلىأيضايحتوىانه

لتحديدإشارةالعهدهذاويعطيناداود.والملكالر!بينالعهدآخرةعهديظهرالتتنية

إخلاصهعلىمكافأةدأودالربيعد3:7صمونيلسفرففي،التتنيةسفرمؤد!هوية

وقتلدداوسبقالدىشاولوماتبد،الأالىالمملك!بعدهصونسل!هويحكمسوفبأله

سوفنسلدبأنالهىعهدعلىيحصلداودلكن.الأسرةعذهانتهتوبذلكاشبعلابند

الأبدالىوصقكبيتك:"ويأكلقاطعتعبيرفالعهدويطهرالأبد.الىالعرشعلىيجلس!!

وسوفالأبدالىالمملكلاعلىتسيطرسوفداودأسرةبانواضحةرسالةهذد11.111أما!ك

نسلهمنأحديتصرفلملوحتىداودنسلمنملكدانماالعرش!رسىعلىيجلس

منالمشروطغيرالعهدهووهذأالتاخ.تهأسصتفقدلنلكنعقابهيلقىرربماينبغىح!ا
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ويربأمرحبعامأيخامكىداهـدمحملكلاتقسيمالتمني!سفرمدرسدمؤرخويفسر

فقدادفيالمتمتلالتصأسرقدفعتسليمانأخطاءفبسببالعهد.هذاضوءعلى

ملكيعىبالحفا!ظملزمونوألنالهاالتاجتفقدلاالملكيلاالاسرةلكنالشماليد،الأسباط

الشيلولىأحياالنبىيحكىوعندماداود.معالربعهدبسبب.لماذايهوذا،سبطفى

ليربعاموإعطائهاسليمانبنرحبعاممنخسرانيلمملكةبأختيقولالربأنليربعام

سبطاابنهوأعص.العشرةالأسباطأيإياهاواعطيكابنهيدمقالممنكةوأخذا.أحيا:لقولا

لأضحلنفسىاخترتهاالتىالمدينةأورشلي!فىأماكىيالمالأكل!عبديلد!او!يهراجليكوقحداوا

-3)2(اافطهـااله!مى

داودبيتمنملكأخ!الوحتىفانهالتتليةسعرفىالعهدلروايةطيقاوهكذا

مدرسذمؤد!يد!والآبد.إدىيديدفىتطلسو!القدسوالعاصملاوالمملكةالتاجفإن

،أفيام،حفيدهوأبن،رحبعامدا،د،حفيدروايهلمحفىمراتعدةالحقيقة!ذهالتتنيذ

علىلكقلداود.!انالذىالإيمانينقص!!ليهماإنويقولالل!ق!ذينالمؤرخينتقد

عم!الق!أس!طخطجميعفىوسار11داود:عهدبسببالعوسعلىظلاذلكمنالرغم

سصاجاإل!هالربأعطاهداودلأجلولكق.أبيهداودكقلبإلههالربمعكا!لاقبلهي!قولمقبله

الجيليهورام،الملكعنروايت!وفى،)13ااأورشي!فىوشتبعدهالمج!أظلمإدأ،رشليمفى

لألطأخالطبطتفطكماإسرانيلملوكطريقفىوسار11.نئالمنييقولاداود،لسل!االخامس

داو!أجملمقيهوذايبيدأنالربيشأولم.الربعينىفىالشووعملامراهـ.لهكمانقأخاببنت

)،(.اايمالمالأكلولبنعيهيميراجم!يعطيهأنهقالكماعبلىه

حولبموضوعنايتعلئفيمالكنذاتها،كىمهمةداودمعالآبدىالعهدقصةإن

مارتنلألجاتفقاأ!تر.يروغموضاتضيفالقصدهذهكانالمؤلفهويةعنالكشف

وحتىهوسىأيامصدإسراتيلشعبتاريخوضعقدالتتنيذمدرسلامؤ!3فإت،نوت

عينبفقآتمصدقيااولادبابلثلكقتلالاحتلالهذاوفىليهودا،البابلييناحتلال

داود.بيتملكوسقصابابلحتىبالحديد،!بله

المملكدسقوطلعينبرالىاالدىالتتبء.!مدرسةمؤد!يكتبأماذاألاننتساءل

فىالملكعنداودبحتآبدايسقصالنيخهواأنفيهايد!رقصلاالحا!ا،البيتونكاية

يكنولهـاالربعينىفىالشروعملأذنبقدنفس!الملكبأنبقول!ذلكويؤيدبليهوذأ؟

اخروياأومجازياتصريحاهذايكنلم.أبديةالممل!ي!ستطلذلكمع،للربخالصاقلبد

داودعهدعنالعباراتهذهففي،والمسيحيةاليهوديذفىمؤخراظهرالذىالنعذلكمن

شي!اشحنصيكتبفلماذااهم،سيدومالملكىالعرشأنفىواتقينداودبيتملوكيبو

الميلاد.؟قبلOAVعامبعد!هذا
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من.!روسموراتدرايكيمرا!القديراالعهدباحتطرحهاالتساؤلاتهذه

خرابرآىش!ضصاا!لصدلىحمعوبد!روسرآكا(حلت)فىم7391عامهارفاردجاكمعد

ترفخرالتىخرى611ألشواثدبعصالى!!روسا!النارلهاةالازيىالوجودعنيكتبدبللا!

!روستطرقماحما.الخراببعدماسنواتكىعملقدالتتنيةمدرسةمحرريكوتات

التتني!سفرمدرسة!اتبانحيت،للحلمفتاحاالباحتوناعتبرهامسكلةإلى

يتطرقمافلماداحدات.الاالىإشارتهفاخرالىحينمن"اليومهذاتعبير"حتىيستخدم

اليومهذاحتىذالمارالماشىالىتقريبا؟الميلادقبلفى01عامفىالتاريخيكتبشخص

الميلاد.قمل585عاممحنذوجودل!يعدلمالشيءهذاآنرغم

ناويذ!رهـالعهدتابولحملاستخدمتاشياء8:8الآولالملوكسفريذ!ر

هذاالكات!نستخدملمحلماذا11اليومهذاإلىكهنطوهما11الهيكلداخلوضعتالملابس

عليهاعتربل!لمات!تكنلمهذهاتنفترضوتد!يردالهيكلحرقاتمأنبعدالتعبير

الذىالتفسيرالتحرير؟عملي!فىيحذكمهالمولماذااستخدمها؟فلماذاالمصادر،أحدفى

مدرسةلتاربخاصبعمينوجودهوالواضحدالتناقضاتهذدوجودحول!روسقدمه

الملكعصرفىعاشساشخصبلأاسطةالأصلي!الطبعدتعديلتمحيتالتتنيةسفر

علىمؤ!داانتفاؤلعلييبعتايجابياوصفا(اسرانيل)بنيوصفعليعمليوشيا.

لكنالأبد،إلىولستقرتزدهرسو!يوشيامملكةبأنوالإيمانلداودأعطىالذىالوعد

ويطغيمحكتمل!عيررواي!الىالاحم!لي!الرواي!تحولتالمملكةوسقوطيوشياموتبعد

حداتالأيوافقجديدلصماشخصكتبلذلك،المسرحيةالهزليةمننو3عليكا

تعتهريبايماتلألتانىوالنصرالميلاد،قباطOAVعامالخرابنهايةحتىوقعتالتىالتاريخية

وصفحيثالثانىالملوكسفرفىالأخيربتالفصلينإضافةبينهماوالفرقالأولالنص

ينتهيوبهذالهوذا.فىكمل!أربع!لاخرالقصيرةالحكمسنواتباختصار،المحرر،فيكما

لسفرالثانىالنصأ!الذىالكاتبأضا!!مايهوذا،مملكةبسقوطالمعدلالتاريخ

الواقعمنقرباأ!ترالنصيصبححتىسابقذأجزاءإلىالقصيرةالفقراتبعضالتتنيلا

.لعصرهالحديت

عصافىقانم!!التنهالأ"اماليوهذاالى11الموجودةالأشياء!لىولالأالنصتطرق

علىيعمللمحيتهدف!يكانلمذلكلأنحذفهاالثانىالنصمحرريحاولولميوش!

نالايدالىفقطاضافبك،لتناقضاتحذفببالدبخطرولمالتاريخكلتدوينإعادة

البداقي.فىالفقراتبعضأضاف!ماالقصة

التثنيذسفرمحررتحدلدفأخطأواقدالباحتينفانذلكف!روسصدقلو

فيد.عاشالذفيوالزمانالعصر!تحديد
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الت!)51هـلتطملأا

يوشياالملكبلاطفى

ليس!ولمايوشيا؟عصرفىالاصلي!الرواقيوم!هـرمؤلفعننبحتأساسأىعلى

سمربينربطتالف!الشواهدبعضأولاسنذ!رآخر؟ملكأىأوحزقياعصرفى

دآذ!رافقدسنوات،،قبلفيت!ودىهوبسمن!لاأ!د!مايوشيا،وبينالتتنية

قلالإعلىآوالتتنيدسفر!انالهيكلفىحلقياالكاهنعليهعترالذىالتوراة!تاب

ادتىالمسطبأصصأإلى!روسواشار.(13-36)الإصحاحاتفيهالقوانينمجموعة

ويهتمالتتنيلا.شفرفى!املينإصحاحينوهوليوشياالقديمالعهدنصيخصصه

حكمهمفترة!انتآخري!ملوكوجودحقيقةمنالرغمعلىيوشيابالملك!ذلك

إرمياءأسفاروتشيرطويلةفزةيوشياإصلاحيستمرلم.أعمالهمنأ!ثروأعمالهمأ!ول

تجديدات!منالكتيرأختماءإلىوالتانيولالأيامالأوأخباروالثانيولالأوالملوكوحزقيال

مكتو!هومايو!دفلماذاإذا،جديد.منالمنصاتبناءأعيدحيث،مباشرةوفاتهبعد

الفزةفىحكم!ن!:!روسيجيب؟الإصلاحفىوتجربتهيوشياالملكعلىالسفرف

آخردليلهناكولجكم!.ب!يبدوماعلىتنتهىوهىفيهاالسفر!تابهتمتالتى

اسم!النصكيذ!ريوشياباللكخاصاهتماملهكانالتثنيةسفرمحررإنيقول

الذهبيهالعجولضع،الذىيربعامالملكعنا1:3الملوكسفرلنافيحكى.التاريخفىمبكر!

وحرقالذبالحلد!حإيلبيتكىليحتفليربعامجاءوضعهاوبعدإيلوبيتدانف

إيلبيتإلىالرببكلالميهودامناتىقداطهبرجلواذا11:غريبأمريحدثحينئذاللخور

هوالربقالهكذامذبعيامذبحياوقالنعوالمذبحفنادييوقد،كىالمذبحلديواقفويربعام

ولخر!عليكيوقلونفياللالمرتفعاقكهنةعليكولذبحيويقميااسمهافيداودلبيقسيولدذا

)7(.ااالناسعظالمعليك

!تابفىنادرمرادمولدهمنعامتلاثماتهقبلقص!أحدأتفىيوشياذكرإن

حالةعلى!لهالقدي!االعهدفىنعترولنوعجانبومعجزاتنبوءاتعلىيحتوى

حداتالأوصفكىلكن،مولدهقبلصراحةباسمهإنسانفيهايذكرمشابهةواحدة

ويحط!إيلبيتاثاياتىسوفيوشياأنالتتني!سفرمحرريذ!رليوشياالإصلاحية

لمحىيلإبيتلمحىالذيالمذبحوكذلكا!:فيكتبيربعامأياممنذالقائمينوالمذبحالمنصة

هدمهماوالمرتفعةالمذب!فذانكيخطئإسرانيلجمعلالذممانبا!ملبنيربعاه!عملهاالتىالمرتفعة

هناكالتىالقبورفرأييولث!ياوالتفقالساريةوأحرقغباراصارقحتىوسعقهاالمرتفعةوأحرق

نادقالذىالربكلامحسبونجسهالمذبحعلىوأحرقهاالقبورمنالعظاموأخذفأرسلالجبلفى

قبرهمهالمدينةرجاللهفقال.أريالتىالصورةهذهماوقال.الكلاممبهذاناديالذيالتهرجلبه

لادعوهفقال.يلإبيتمذبحعلىعملتالتىالأموربهذهونادييهوذامأجا!الذكااللهرجل

)18ااسرانيلامقجاكصالذىالنبىوعظالمعظا!هفتركواعظامهأصديكركن

-69-

http://kotob.has.it



الت!لاههـثتم!مل!

تحققاستلزمتالقصةبدايةفىبيوشياالتثنيةسفرمحررتنبؤاتويبدو.أن

مقارنةويهوذاإسرائيلملوكلكلأقلتقديراالمؤلفويقدم.القصةنهايةفىنبوءاته

طيبينليسواومعظمه!اشريراأوطيبا!انماإذاويحددملككليصففهوبيوشيا،

الانتقادمنيسلملمنفسهداودحتى،كاملينليسوامنه!اسوياءأرحتىبلالانحتى

إشعياءالنبىينتقدكمازوجهامقتلفىوتسببهشيفعبتمعفعلهمابسبب

ويذكرعيوبفيهتوجدلاطيببأنهالتثنيةسفرمحررفيصفهيوشياأما،حزقيا

حسباقوتهوكلنفسهوكلقلبهبكلالربالىرجعقدمثلهملكقبلهيكقولم01بو!:ذنك

لهذاا!صليةالنسخةان!روسيزعملذلك،)01(اامثلهبقملموبعدهصسقيريعةكل

كانتفقدالثانيةالنسخةأمايوشياعصرفىعاشماشخصعملمنكانتالتاريخ

)التثنوىا(الأولىالنسخةعلىوأطلقالمملكةسقو!ابعدعاشماشخصعملمن

.(2،دداا،(r)التثنوىنيةوالثا

و!وشياموسى

وعارضهالباحثينمنالكثيرلدىالبدايةفىمقبولغير!روستحليلكان

وجودحولالاستفهامعلاماتبعضووصعرايتارنستج.هارفاردجامعةمنزميله

كانمشرو!اوالغيربدىالأداودعهدأنحولساسىالأكروسإدعاءيقبلولم112دا،د11

منالعهدأنحقيقةحولبالشكرايتألقىكما.المملكةسقوصاقبليكتبأنيجب

الىيهواعنيبتعدالذىالملكبمساندةمتلا،،الربعهدفهل،مشروطغيريكونانالممكن

قائما؟.سيظل،الأخرىالآلهةوعبادةإياهتركهدرجة

أنهإلىالتلميذوتوصلالسؤالهذاحلعلىيعملاناصلابهأحدعنرايتطلب

عملهيقدمانالتلميذمنرايتوطلب،مشروطغيرالعهديكونأنحقاالمعقولغيرمن

الجامعةفىالقديمالشرقوثقافاتلغاتقسمطلبةكلفيهيشار&نقإشيةحلقةفى

التلميذفوجدوالأساتذةالطلابامامعملهبتقديمأسبوعكلالطلاباحديقومحيث

نهايدالقصةلهذهكانتالتلميذ.ذلكأناوكنتالاساتذه،!بارمناثنينأمامنفسه

سنواتبضعبعدبحتيفىلكنني،رايتالسيدصحقادافعتاليومنفسففىساخرة

حررالذىالمؤلفأنواقتنعتكروسالروفيسوررأىبصدقأقنعتنىشواهداكتشفت

وضعأنهولاحظتيوشيامملكةفىعاششخصاكانالقديمالعهدمنأسفارسبعة

ل!اكتاباتهفىفيوشيايوشيا،شانمنالإعلاءبهدفإسرانيلبنيتاريخمقصودبنتمكل

بموسى:تقارنهصفاتبعدةالمحرروصفهبلالقلبوطيبمهماملكافقطيخكن

القدي!العهدفىذكرتالعبارةا.وهذهامثلهملكقبلهجمقو"11بكلماتا-وصفه

لمجيصبعديقمولم11هوالتثنيةسفرواستنتاجويوشيا.موسىهمافقطلشخصين

!و11هىيوشياعنبهايختتمالتىالملاحظةأنح!قفى)11(اا!سمثلإسرائبل

يوثنيا.مثلملكو!موسىمئلنبيهناديكنلمأى)2!(اامثلهملكقبلهيكق
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الت!)51هـثتماملأ

كلومضقلبككلمنإلهكالربفتعب11إسرانيللبنىالتتنيةسفرفىموسىيقول3-

يوصفالذىهوالقدلمالعهدفىفقطوأحدشخصهناك)13(،ااقوتككلو!قنفسك

يكنلم11!انسيايوانالمحرريقولحيتيوشياالملكوهوالوصيةهذهيقيمبأنه

التعبيرهذايتكرر!"ا)"\(،قوتهوكلنفسهوكلقلبهبكلالربالىرجعقدمثلهملكقبله

الموضعين.هذينباستتناءالقديمالعهدفىاخرموضعأيفىالثلاثي

رأالإنسانعلىالقانونمنمعقدةحألاتفىإنهالتثنيةسفرفىموسىيقول3-

1(.له)يقولهماتنفيذوعليهيهوأيختارهالذىالقاضىأوالكاهنمشورة"يطلب"

هذهينفذالذىالخاصةالظروفهذهفىفقصاواحداملكاالثانىالملوكسفريصف

خلدةيوشيايطلبالتوراذ!تابعليهيقرءونفعندمايوشيا،الملكوهوالوصية

مسلكأى-ويسأليهوااختاردالذى-المكانالقدسفىحلقياالكاهنبواسطةالنبية

ا)16(،الأجلىالرباط!ااذطىا11لحلقيافيقوليسلك

عليهميجبفإنهالكهن!مشورةيطلبونعندماإنهالتثنيةسفرفىموسى4-يقول

11لا!طأويمينابهجننونكالذيالأصعنتعدلاا"كيقول،بالضبطوصيتهمتنفيذ

!لأ11:حياتهأيامكلالتوراةنسخةيقرأأنالملكعلىأنهموسىيضيف!ما)17(

ادتحذيريتكرر)ول(.ااشما!أويميناالوم!يةعقيعيدولنلااخوتهعلىقلبهيرتفع

سمرفىومرتينالتثنيةسفرفىآخرينموضعينفىشمالاأويميناالإبتعادبعدم

حال!فىباستثناءالقديمالعهدفىآخرموضعأىفىالتعبيرهذايطهرلا.يشوع

:11تقوليوشياعنالمؤ!3يذكرهاالتىالأولىفالعبارةيوشيا.وهوواحدشخص

)16(.ااشمالاأويمينايحدولم،أبيهداودطريقجمميعفىوسارالربعينىفىالمستقيموعمل

فييظهرولميشعسفروكذلكالتتنيةسفرفىفقطالتوراةسفرإلىالإشارةتمت5-

ويقولللكهنةويعطيهكتبهموسىيوشيا.قصةباستثناءالقديمالعهدأسفاربقية

11عليكملثماهداهناكليكونإلهكمالرباعهدتابوقبجانبوضعوههذاالتوراةكتابخذوا11:

قالحتىصام006مدىعلىتانيةيذ!رولمالتابوتلجوارالكتابوظل،)03(

33:8(.ادتاشا)الملوكااالرببيتفىالشريعةسفروجلتقد11حلقيا:الكاهن

العلنيةبالقراءةيوصيهمللكهنةالتوراةسفرموسىيبلغعندما،التثنيةسفرفى6-

!و)31(،ا.مسامعهمفىإسوائيلكلأمامالتوراةهذهتقرأ..:ويقولسنواتسبع!ل

يوشيا.يحكىقصةحتىالتثنيةسفرتاريخمدىعلىالعلنيةالقراءةتعبيريتكرر

الشريعةص!لألمكلاذانهمفىوضأ11القدسفىإلشعبجم!3يوشياالملثأنالمؤر!

+الرببيقفىوجلالذي

حرف،هارونصنعهالذىالذهبىبالعجلصنعهماالتثنيةسفرفىموسىيصف7-

المنعدرصالنهرفىغبارهطرحتاثمكالنبارنعمحتىجيداوطعنتهورضضته11وحطمه
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الت!لاههـثتبم!

إيل،بيتفىوالمذبحالمنصةالىيوشيايدهبالتانىالملودسفروفى،)33(ااالجبل

)علىالذهبىيربعاموعجل،الصحراءفىهارونصنعهالذىالذهبىالعجلفكان

التىاللغةنفسالمحرريستخدمكماواحد.مصيرهما!انإيلبيتفى(المنصات

يوشياجد،منسىيضعيوشيا.أعمالوصفأجلمنوذلكموسىاعمالبهاتوصف

منسى)"3(.11عباراصطرقأنإلىودقها11التمثالويحرقالهيكلفىأشراالإنهةتمتال

11وتعبير2(النهر)فىرمادهويلقىيحطمهويوشياالمذبحيصنعونآخرونوملود

باستثناءالقديمالعهدفىآخرموضعأىفئيتكررلا11غباواصارقأنالىودقها

التىاللغةبنفسيوشياأعمالعلىويؤ!دالمؤ!3يعودهنا.ذكرتالتىالواضع

وتطسرون!ذابعهموتهدمونا.:موسىيقول.التثنيةسفرفىوأعمالهموسىبهايصور

)26ااالمكانذلكمقاسمهمولقكونألهتهملقاثيلوتقطعقبالنارسواريهموتعرقونأنصابهم

(.-سارية)الأشراالآلهةويحرقالمذبحيوشيايحصم

وذلكالأصنامصنعضدالوصيةعلىويؤ!دالتثنيةن!مفرنهـايةفىموسى8-يعود

السفر)38(منأخرىأجزاءفىأخرىمراتعدةويقتبسها)37(المقتبسةالوصايامن

عدةالقديمالعهدفى"تماثيلا.اللفظيتكرر)92(.؟لنارلحص!نآلهتهم"و!اثيل

يضعحتى،والملوكلصموئيلالأربعةالأسفارفىفقصاواحدةومرةذلكبعدمرات

،يحرقه.يوشياويزيله)03(الهيكلفى)ا!شرا(ساريةتمثالمنسىالملك

التثني!سفربينالكلماتاستخدامكىالتشابهيكونأناحتمالدراسةحاولت

وأنالمستخدمةالعاديةالكلماتكانتالكلماتهذهأنإلىيحودالتانىالملوكوسفر

فيطهر!افياتفسيراليسهذاأنوجدتلكنى،عمالالألوصفوفقاأجبأستخدامها

ويقوم)31(.حزقياإصلاحقصةيوشيا،قبل،الثانىالملوكسفرمنالإصحاحاتبعضفى

تركزلاأخرىللغةتوصفوأعماللاحزقيافإنهذامعليوشيا،مشابهةبأعمالحزقيا

يصبغالتثنيلامدشس!فمحررصحيحوالعكسموسىأفعالتصورالتىالتعبيراتعلى

موسي-معبدأتاكبالمشاعرقمةهيفهذه(.موسى)صبغة-خاصةبصبغةيوشيا

سيتحققموسىمعبدأالذيالعهدأنفيأملولديه،موسىعماللأتمامامشابهةوأعماله

بالكامل.

بيوشياه!ختقالإا

لمؤلفبالنسبةحاصةمهماكانيوشياأنعلىبرهانهذاكلأنالبعضيجد

التىالشواهدأنرايىفىبيوشيا.ينتهىأصلهفىالنصفإنولهذاالتثنيةسفرمدرسة

القصة،فىمهمةشخصيةمجردمنأكثركانيوشياأن!لىتشيرا!نحتىلهاعرضت

بظهوروالتنبؤشيايوقصةوطولهذا"يومنااحتى0وتعبيرالأبدىالعهدعلى!يدفالظ

سائربينوحدهيوشيابهاحظيالتىالرفيعةوالمكانةمولدهمنعأم003قبليوشيا
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vOامل!هـثتم!التو

المؤلفنيةانإدىالحقائقهذه!لتشيرويوشياموسىبينالكثيرةوالمقارناتالملوك

يوشيا.المللىمجدأوبمفىقصتهاختتام

بشكلتوقفقدالمؤلفأنعلىلدلالنصفىالأخرىالإشاراتبعضلاحظت

الإشارةمختلفلا.نظروجهةمنجديدمنالقصةوفاتهبعدوتبدأيوشياعندنهائي

وجهةهـتعتصرأهمأنفنرىالملو&حولللمؤلفالنقدىالتد!3هىذلكعلىالأودى

هوالتثنيةسفرقوانينمجموعةبينمنالأولفألقانون،العبادةمركزيةهونظره

اسمهليحلإلهكمالوبجتارهالذي11المكان،القرابينلتقديمفقطواحدمكانببناءمرالا

الذكلايربعامعملإلىيتطرؤاالمؤلففإنلذلك)33(،ااولمو!يكمأناماكلإليهتحملونفيه

ملوك!لويته!ا،حبيرةخطيئةاقزفكمنودانإيلبيتفىالذهبيةالعجوليضع

ملودأما،للعجولمنهبمواحدأىإزالهلعلىم11ا!بعيضفىاففعلواالذيق11إسران!ل

وأبناءفيهابماالمختلفةأخطالهمبسبب"االربعينىفىالشرفعلوا11منفمنهميهوذا

كعلبأنهيهوذاملوكأحديوصفعندمالكن،القدسخارجللعبادةالمنصاتعلىالحفاظ

فقطملكانهناد(.ا)33اتنغفلمالمرت!اقأما11يقوليزالفلا"الربعينىفىالصالح11

حطماأنهماعنهماقيلاللذينالملكانوهماويوشيا.حزقياوهماالنقدهذايمسهمالا

.المنصات

العبادةمرحزيةمسالةهوملككلخللألهمنسندرسالذىالوحيدالمقياسإن

ذكرأىيردلمالتانىالملوكسفرفىإصحاحينآخروقييوشيا.بعدتختفيولكنها

نإوحزقيالإرمياءالانبياءأسفارفىذكرقدحيتغريباالأمرويبدوللمنصات
)3،(

نهائيايذكرهالاالتتنيلاسفركاتبفإنهذامع.جديدمنبنيتقدالمنصات

أحديهت!الاكماللمنصاتلإلغانهميهوذافىملوكأربعةآخرمنأيايمتدحلا!ما

جديد.منببنائها

لكلواحدامقياسايستخدمفلماذاواحد!اتبتأليفمنالتثنيةسفر!انلو

حكمه!ا.؟ايامالمملكةتسقصاالتىالأربعةوهمالأخيري!الأربعةالملو&باستثناءالملوك

يلعبداودفالملك.يوشياقصةبعدالنصفيظهرالذىالوحيدالاختلافهوهذاليس

سفرو!لالأولصموئيلأسفارونصف.التثنيةسفركتابكلفىرئيسيادورا

تاريخه.عنتحكئ!لهاولالأالملوكسفرمنخيرةالأوالإصحاحأتالثانىصموثيل

صفاتبشببأنه،صراحة،مراتعدةالمؤ!3ويذ!ر.بهبعدهمنالملو&كل،يقارن

نأيستطيعلاالربعينىفىالشرصنعالذىايصا،يهوذاملكفإنبالذكرالجديرةداود

المؤد!فنجديوشيا.سبقتالتىالملو&تصويرفىخاصةوذلكأسرتهفىالعرشيفقد

كماا)33(.اأبيهداودطريقجمبم(فىوصار:ااويقولبداوديوشياويقارنداوديذحر

005حوالىداوداسمذ!ر.منسىجدهوالدوحزقيايوشياجدوالدبماحازداوديقارن

ومنذالأربحةالملوكهؤلاءذكرعندالمقارنةهذهوتنتهى.التثنيةمدرسةتاريخفىمرة

داودلعهدذلدبعديتطرقلمأنهعليعلاوةبداوديهوذاملو&يقارنلااللحظةتلك
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الت!لاههـثتم!ملأ

أيامكان!ماالملكتاجبقاءعدمسببلنايشحأنيحاوللاالنصأنأىنهائيا،

إ!.تماماداودذ!راختفيبينماوأفيام،يهورام،،رحبعام،سليمان

المر!زيةألتتنيةاسفرتاريخفىمشتر!ينموضوعينأن!يفنرىهكذا

حذريننكونأنعليناولكنيوشيا،الملكقصةبعدتمامايختفياندأود"والملكالدينية

الدينيةللمر!زيةوفقايوشياحتىمللى!لإلىالتطرقيكونفعندماذلكتفسيرفى

المكتوباتفىومستمردائمبشكلداوديذكروعندماذ!رالهميردلايوشياوبعد

فىوتحولحقيقىشئوجودعلىشاهكذلكفان،بعدهوليسيوشياعصرحتى

مجدقمةإلىتشيرالتىالاخرىالشلواهدذلكيواكق!ماالملكبهذاالمرتبطةالرؤية

أيامعأشالكتابلهذاالأصليةالطبعةمحررأنالىالشواهدتشيريوشيا،ملكوتدهور

.وأيدهيوشياشجعشخصألهالواضحمنو!انيوشياحكم

يمكنوأينمتىودرسناالقديمالعهدإشاراتطريققبلىمنوالباحتونأناسلكت

ثحتىنعرفالآنالقدي!ا.العهدمنأخرىأسفاروستةالتثنيةسفرلناقدممنتحديد

عنالتساؤلويطلتقريبا،القدسفىيهوذاكى..؟وأينالميلاد.قبلinعامحوالى

إ؟.اإجابةدونباقياالرجلذاكهوية
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التوداههـثتبم!

إ/أالكئ!أ!

إ!!!تللوي)!(

واحدإنتاجصورةفىكانواتليهالتىالستةوالأسفارالتتنيةسفرأنعلمنا

منوعرفنايوشياالملكعصرفىعاشالعملبهذاقامالذىالشخصأنوعرفناكأمل

سفرمحررتحديدأجليوشيا.ومنوحتىموسىمنالأعمالقصةالأصليةالنسخةهذه

يحتوىالمؤلفوهذا.المؤلفهدايحتويهمادراسةعليناالأخرىالستةوالأسفارالتتنية

التثنية.سفرمنتصففىموجودةقوانينمجموعةعلى

القوانينمجموعةمضمون

،-1336الإصحاحاتمن،التثنيةسمرنصفحوايىعلىالقوانينمجموعةتشتمل

مكانأىفىأبقارهمذبحمنإسرائيلبنىويمنعالعبادةبمر!زيةولالأالقانونويأمر

الديالمكان11العبادةمكانإلىالبهيمةأخذعليهمفإلىاللحمأكليريدونكانواوإن

ويستثنى.المذبحعلىالبهيمةدينيةسلطةله!اهنيذبححيتهنا&11الربلجتماره

للافمسموحالعبادةمكانعنبعيدايسكنمن!ل،التثنيةلسفروفقا،القانونهذامن

)1(.ا!رضعلىالدميسكبانعليهلكنبيتهفىبهيمتهيذبحأن

يتمانيجبالقانونلهذاطبقا".الملكاحكم1علىالقوانينمجموعةتحتوى!ما

لهيتخذولاأجنبياالملكلكونأنيجبولانبى()بواسطةالربقبلمنالملكتعيين

نصبيضعوأنوالذهبالفضةو!ذلككتيرةإماءأوكثيرةنساءأوكتيرةخيولا

مجموعةتحتوىكما.)3(حياتهطواليقرأهاوأناللاويينأماماالتوراةشريحةاعينيه

شمونفىالتصرفكيفيةحولليهـاوت!الأوثانلعبادةحظرعلىالتتنيةسفرقوانين

كذلكالقوانينمجموعةوتهتم(.النبوةيدعون)الذينالكذبأنبياءوخاصةنبياءالأ

قوانينالمجموعةهدهضمن،ويوجدوالطائفةالأسرةوقوانينوالتبرعاتالعدلبأمور

وتحريمالزراعيةوالشئونايبيدمعاملةمثلموضوعاتحولأخرىوقوانينالحرب

بهم.الشعبا!تماموكيفيةالللأويينرفاهيةوكذلكبالسحرإلاشتغال

القوانين؟مجموعةكقبمن

دراساتقسمحلقةفىعرضهكماهلفرنبأروخعمللعرضالمجالهوهذا

توضيحفيهحاوللجتاهلفرنقدمفقد7491،عامهارفاردجامعةفىالأدنىالشرق

بلاطمنالمجموعةهذهخرجتهل:الاوللهأتساكانوقدالقوانينمجموعةمصدر

هذايبذلم؟.السياسيةأهدافهتحقيقأجلمنآخرملكأميوشياالملكحتبهاهلالملد؟
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الت!لاههـلتبملأ

علي!تضعوالتىالملكحك!اقوانينمجموع!علىتشتملفالمجموعةمعقولا،التخمين

ا؟اتزييفابهاقوإنينمجموعةالملكيتبنىفلماذا!تيرا"لهيكثرلا:"وفضةالقيود

منالقانونمايمنعه!ما؟ثراءهمنيحدقانونيضعفلماذاالملكلصا)حموجهفالقانون

اللاويينأماممستمرةبصفةالقانونقراءةمنهويطلبوالنساءالخيولمنالإ!ثار

؟.حكمهعلىيتقلوأننفسهيقيدأنالملكيريدفلماذا

علىعلاوةالملكبلا!افىوضعهتمكتاباليستالتثنيةسفرقوانينمجموعةإن

قبلحتىالبلادسادتالتىبالطروفترتبصاأجزأءالقوانينمجموعةفىتطهرذلك

سمرفىتطهرالتىالحربقوانينذلكعلىمتالويهوذا،إسرائيلفىالمملكةإقامة

إلىالخروجفقبلللحربالخروجوقتالتعبئةبتعاليمتهتمالقوانينوهذه03،21.التتنية

منو!ليسكنهول!ابيتبنىمنا!لا:الملأعلىالإعلانالقضاةعلىيجبالحرب

امرأةوتركبالموتالمخاصرةيجبفلاوروجتدبيتدإلىيعوديتزوجهاولمامرأةاختار

أنالأفضلمنإنهويقولالتجنيدمنالجبانإعفاءيتمكماخر".لشخصجديدوبيت

ممنوعالحربلقوانينووفقا.الاخرينرهـ3منيحبصالا!ىالبيتفىالجبانيبقى

فقدانهاعلىللحزنالفرصذإعطائهاويجبالعنمكريالنصربعدأسيرةامرأةاغتصاب

سراحها.إطللأواأوزوجةاتخاذهايمكنوبعدهالعائلتها

الموأطنينإلىموحهةفهيالعامةللتعبئلآبرلامجهذهالحربقوانينمجموعةتعتبر

أسباصاقواتلحشدالمتبع!الوسيلةهيهذهو!انتالعسكريذ،للخدمةيطلبونالذين

أسبا!طلأبناءتعبئةتعتبر!انتالطوارئأوقاتوفىلهمالأولىالسنواتفىإسرائيل

جيشإلىالعامةالتعبتةنطامتحولالمملكةإقامةمعلكنالعسكريةللخدمةإسرائيل

يكونأنمنبدلاللملكخاضعايكونالذىالنظامىالجي!ت!الملوكفضلفقد،نظامي

سبا!ا.الأزعماءبنوايامرلبطا

فهيالملوكنواياذ!رلا،!ماةالتثنيةسفركىالحربقوانينمجموعةتعكسلا

حولالتعاليمبعضتظهرالقوانينمجموعةففي،الملكيةعنمبكرةرؤيةتنالممبقوانين

للاويينالقانونيةالسلطةتعطىفهيالملكيالبلاطتناسبلاالتىالقضائيةالمطالببعض

بينالتتيلاسفرمؤلفعنالبحتيجبأنهنرىلذلك،قبلهمنالمجنينأوللملكوليس

تمكنناالتىالإشاراتبعضهنا&.الملكىالبلا!طرجالبينوليس،الكهنةسبصا،اللاويين

اللاويينمصلحةالاعتبارفىوضعتنظروجهةمنتأليفهتمقدالكتابأناستنتاتمن

بواسطةالقرابينتقديمتمنعوالتىالعبادةمر!زيةقوانينبمجموعةيبدأف!ووالكهنة

تشتملواللاويينوراحةبرفاهيةألاهتمامبضد!وليةالسفريطالب!ماعاديينأشخاص

سفريكتبأنالملوكمنولتطلبوالقرابينالع!تلورعلىالقوأنينمنالمجموعةهذه

لذنك.السبطبهذاالمرتبطةبالشئون!ذلكالمجموعةهذهوتهت!ا،اللاويينأمامالقوانين

وأبصلورة،التتنيةسعرقوانينمجموعلآإرجاعيجبأنهالباحثين!تههـمنيعتقد

.ا!وىبنىإكبأخرى
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التولاههـلتبمب

كهنة؟أمم!

وفىويهوذا،إسرانيلفىمختلفةجماعاتلهم!انتفقدلاوى؟أبناءمنأىلكن

جماعةهناك!أنتإيلبيتوفىهارولسا،بنسلعرفوا!هنةهنا&!انالقدي!!

!ماشيلوفىيخدمونالذيناللاويونكانال!تماليةالمملكةوفى،يربعامالملكعينها

فىالمنصاتفىخدموامحليون!هنةهناكوكانالقرىفىعاشوالاويونيوجد

قوانينمجموع!مؤلفىأنتماءعنهلفرنتسائللذلكويهوذا.إسرائيلتاريخأياممعطم

؟ينتمونعصرولأىالتثنيةلنفر

الصوابيعتبرون!انواحيتالقدسفىالهيكل!هنةمن!انالمؤلفأنيبدولا

!انحيتهاروننسلمن!انتالجماعةهذهلكنالهيكلفىالعبادةمرحزيةهو

سفرقوالينمجموعةأنحينفىاللاويينوباقيهارو!اأبناءبينوفصلتصيزهناك

يوجدلا!مانهانيا،هارونتذ!رولاالمختلفةاللاويينعانا،تبينتفرقلاالتتنية

الموجودةخرىالاالمقدسةغراضالأمنشئأىأوالكروبيهـاأوالعهدلتابوتذ!رأىفيها

فىالأ!برالكاهن!انوقدالأكبر،الكاهنوظيفةإلىفيهاالتطرقيتهولاالقدسفى

الأ!برالكاهنصادوواوتعيينلإبياتارسليمارطردمنذوذلكهاروننسلمنالقدس

نسلمنهمالذينالكهنةتشمللاالتتنيةسفرقوانينمجموعةفإنلذلكالوحيد.

بيرعامالمائتىلمحىإيلبيتفىخدمواالذينالكهنةآراءالقوانينتعكسلاكماهارون

لاويين.الكهنةهؤلاءيكنولمالميلادقبل733إسرائيلمملكةسقوطوبينيربعامحكم

يعتبرلاكما،شرعيين!هنةوتعتبرهماللاويينالتثنيةسفرقوانينتشجعحينفى

والظاهر،ولالأفالقانون،القرىيسكنونالذيناللاويينمنالتتنيةسفرقوانينمولف

القانونهذا.الرنيسىالمذبحإلىالقرابينكلإحضارأى،العبادةمر!زيةالىيدعوجدا،

باللاوي!قأيضايضوالقرىفىالمنصاتتحطيمأنكماعملبلالاوىكهنةيترك

منوتطلباللاويينهؤلاءالىتتطرقالقوانينمجموعةأنحقا.القدسخا-الموجودين

الرسميينالكهنةيكونواأنمنتمنعهملكنهاحقوقه!اتسلبهمولابهمالاهتمامالشعب

ألفالذىالشخصانءداالمؤ!دومنالرئيسيالعبادةمكانفالقرابينعنالمسنولين

الجماعةءهذهمصاإحيصتللاالتثنيةبسفرالخاصةهذهالقوانينمجموعة

شيلوكهفة

التى:الجماعةبينالتتنيةسفرمؤلفعنالبحتيجب

.القدسبكهنةمرتبطةغيرلكنها،العبادةمركزيةتؤيدأ-

المر!زية.اللاويينجماعةبقىحقوقعلىالحفاظتحاوللكناللاويينبركاهية3-تهتها

نفوذها.جماح!بحأرادتلكنهاإلملكيةنيرتحترقعت3-
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.الحرببشئونيتصلالملكيةقبلماعصرفىموقفل!ا!ان4-

منالإلوهيمىالمصدرخ!3التىالجماعةنفسومىشيلوكهنةيناسبهذاكل

أيام،الماضىفىشيلو!انتحيثالعبادهبمرحزيةلفمهـلوكهنةآمنفقدمدرستها

أو!هنةالعهدلتابوتالعبادةمركزيةينسبوالموهم.دينيااقومىمركزاصمونيل،

الحينذلكومنذالقدسمنسليمانالملكطردهالذيأبياثارزعيمهمطردبسببالقدس

الكهنةهمفقصااللاويينانعلىوأكدوا،هاروننسلفىمحصورةالقدسفىوالكهانة

يكونوالمكهنةإيلبيتفىعينالذىالوقتفىلاويينكانواأنفسهموه!االشرعيون

يكنل!ابينمااللاويينتأييدأجلمنللضغصاالدأفعلديهموكانلاوىسبصاابناءمن

ملكينأولبار&قدصمونيلزعيمه!اإنحيثالمملكةمعوتعايشواعمل،أوأراضلديهم

تعايشالذىص!كوليللطريقتكملةوذلكالملكحكملقييدأجلمنوعملوالإسرائيل

الأموروساندواإليه!ا،أساءاويربعامسليمانلأنو!ذلكالمملكةإقامةمعرضاغيرف

الأسباطأبناء!تالمحاربينحشدفضلواعندماالمملكةقبلماعصرفىوذلكالحربية

بالجمهورارتباطه!امنوقللللملو&العملحريةأعطىالذىتظامىجيشىعن

بكهنةمرتبصاشخصكتبهاقدالتتنيةسفرقوانينمجموعةاننرىهنامن.الحريض

بينالفصلبعدعصركلفىشيلوكهنةمصا!حالمجموعةهذهوتعكصشيلو،

ويهوذا.إسرائيلمملكتى

إسرائيلمملكةفيكتبقدالتثنيةأنهلفرنسبقواالدقينالباحتينبعضرأي

الميلاد،قبل23عامفييهوذاإدىالجنوبإدىبعدهاأنتقلثمآشورايديعليتخريبهاقبل

القوانينمجموعةكتابةتمواذا،يهوذأإلىنقللافرضيةمناندهشهلفرننكن

كهذهوثيقةوجدتفكيفخربةمملكةفيالتأثيرعديمهالكهنةمنجماعةبواسطة

للبلاد؟قانوناصارتو!يف؟يهوذافيالهيكلداخلايىطريقها

البحتإن،لهاحدثمااكتشافومحاولةالوتيقةهذةتعقبالضروريمنكان

علاقةنظريهأ!دالتتنيةسفرقلبإيىالقوانينمنالمجموعةهذهوصولكيفيةعن

التتنية.سفرمدرسة!حؤلصهويةكشفإيىوأدىشيلو

شيلوعلاقة

فيتبدأمقدمةاليهاواضافهذهالقوانينمجموعةالمدرسةهذهمؤ!أخذ

شعيةمعبهامرالةبالهامةئلأحداث.يعرضالذبلموسىالأخيرةبالأقوال.1-11:التتنية

مجموعةأعطاهمحمنموسىذلكبعدالمؤلفيصفتم،الصحراءفيعاماأربعينخلال

لمنواللعناتبالقوانينيؤمنونلمنالبركاتقائمةمصيفا36(:13-)التثنيةالقوانين

كخاتحة:يضيفهافالمؤلفخيرةالأوأعمالهمحوسىاقوالأما!37-28)التثنيةبهايكفرون
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التوداهثتماملأ

ويأمرهماللاويينيحطيهاتمألواحعليالتشريعاتهذهيكتبثمشعبةموسىيشجع

.يموتثمالعهدتابوتجانبإلىبوضعها

والقضاةيشوعسفرإيىالموديالتاريخبدايةفيالسفرالتئنيةسفرمؤلفيضع

يوشياالملكوأنالوثيقةعلىيحثرالذيحلقياالكاهنبقصهوينتهيوالملوكوصمونيل

كانالمؤلفأنيبدووالةجاشيلوعلاقةهذايقويكيفولكنوصايامنبهاماينفذ

بكهنتها؟علاقةعلى

متلهاروننسلمنالكهنةيقدرلمالتتنيةمدرسةمؤلفإنالقوليجب:أولا

)3(موتهعن،مرةفقصامرتينوخاتمتةمقدمتةفيهارونيذكرحيثشيلو!هنة

المؤلفالينايضيفابادته)"(!مافيورغبتهعليهالربعضبفيهالحكي،وأخري

(.)عليةالالةبغضبمذكراالبرصاءالمريضةمريمقضيةفيهارونبسلوكتعريضا

بهبسعرالذيالإمتعاضفيسرلكانيوشماالملدوبطلهالمؤلفأنيبدو:ظئي

مناصبهم،منشيلوبرجالاطاحمنبالتحديدوهماويربعامسليمانتجاهشيلوكهنة

الالهذوعبدالاوثانعبادةايىاتجهوان!شيخوختةفياخطانهسليمانعنالمؤلففيقول

المنصاتوبنيالعمونيينالهملكوموالالةالمؤابيينالةكاموشوالالةعشزوتالصيدانية

!انيوشيادورانالقصةختامفيالمؤلفيقولثم)6(القدسامامهضبةعليا!لههلهذه

جداسلبيبشكلسليماناعمالوصفأرادأنهاليالمؤلفلغةوتشيرالمنصاتهذهتدمير

ملئ!سليماقبناهاالتيالهلاكجمبليمينعقالتيأورشليمقبالةالتيوالمرتفعاقا:افكتب

نجسهاعمونبنيكراههولملكولمالمؤابينرجاسةلكموشوالصيدونيينرباسهلعشترءوقإسرانيل

إقامةيستذ!رفهوليربعامإنتقاداأيضايطهرالتثنيةسفرمدرسةالمؤلفإن"ا)7(.الملك

ردالذيبيوشياشيلو!هنةاعينوقرت!يل)8(،بيتوفيدانفيالذهبيةللعجولالمنصات

بأنههويوشياملكالتثنيةسفرمؤلفيصفالجورلذلكمنعاما003بعدالاعتبارلهم

التاريخ.منعاما003دروة

إرمياي.

معرفةإن،التثنيةمدرسةوبتاريخيوشيابالملكمرتبصاآخرشخصهناككان

تحديدمنأخريخطوة،تقربناشيلوعلاقةعليجديداتأكيداتشكلبالنبياللك

النبيبداإرمياءسعرفيواردهولماوفقاإرمياءالنبىهوالشنخصهذاوكانالمؤلفهوية

بعدأنها!يامأخبارسفرفيوذكر،)6(ل!كبيرااحتراماوأظهريوشياعصرفيعملة

فيشار!واالذينيوشيابمستشارياتصالعليإرمياءكان)01(،ارمياءرثاهيوشياموتي

عليعثرالذيهوحلقياالأ!برالكاهنأنقبلمنذكرفكما.الشريعةسفرمسألة

نقفأنالممكنومنأمامهوقرأهيوشياالملكايىالكاتبوشافانحملهتمالشريعةسفر

حملاهابابلفيالمنفيينإيى(اخريمسألة)فيلمسالةإرمياءأرسلحيتالعلاقةثعذهعلي

بنيهويا!يمضدوثيقةإرمياءكتبعندماأو)1!شافانبنوايلعشاحلقيابنجمريا
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الت!)51هـلتبمب

أوقاتفىإرمياءشافانبنجمرياساند!ما)12(،شافانبنهوجمرياامامقرأتيوشيا

رعي!قا)كاا(،الرجمهـتأنقذالذيشاكانبنأخيقامفحلكماحياتهمنصعبة

نبوخذقبلمنيهوذاعلى-!ماتعينهتمعندماأرمياشافانبنأخيقامبنجدلماهو
14(آ
نصر.

والعللأقههذاعنماذا،لكنمانحوعليالتوراةوبسفربيوشاهومرتبصاإرمياءإن

شيلوإيىنبوءتهفىيتطرقالذىالوحيدالنبيإرمياء،!انشيىكلوقبلأولا؟بشيلو
؟-.-ول()

ويطهر()16(لمجهاسكفالذيشيلو!يالدي!وضعي)شيلو..يدعوإنهثانيا،مراتاربع

نسمعةصشىءاخرتالتا:مر!زى،عبادةمكانلذ!رالتثنيةسفرفيالتعبيرهذا

فىداودخدما!أهمينأ!برمنوأحدوهوقائدهمإبياتارطردأمرهوشيلو!هنة

يخامراقبا!انإبياتارإنونفترض.عناتوثإلىسليمانهالملكطردحيتالقدس

بينالعلاقةهىما)17(،خطواتةعلىالوقوفأجلمن(هارون!هنة)مديتةعناتوت

عليةعترالذىوالكتابوإرمياءناحيةمنعناثوثإلىالمطرودالآخرالشليوفىالقائد

ح!طبقإرمهاوكط!لم11:إرمياءسفرمنالأولىالفقرةفتذكرأنجريما؟ناحيةمنهوحلقيا

منمقربا!انوالذىبيوشباأعجبالذىالنبىفإرمياء11عئما!قفىفياكا!مق

ومهمقديم!مركزشيلوإيىيمطرقالذيالشريعةكتابعلىعترواالذينالرجأل

كانإننعرفلااحلقياهو!انالكاهنوالدهاسمأنكما،عناثوثمن!اهنا!ان

-مدينةعناثوثسكانأننجدوهنا،السفر(علىعترالذيالكاهننفسهوإرمياءوالد

.الغداء)18(إرمياءيناصبونكانوا-هارون!هنة

الذيالأمروهو-القرابينتقديمفييساهمل!الكندأيضاإرمياءكاهناكانلقد

قصةيذكرألذىالقديمالعهدفىالوحيدالنبيأنهحما،شيلوكهنةويوافقيناسب

()91
منوهوالثعبانقصةلناقدمالذيهوالإلوهيميالمصدرإن،النحاسيموسىتعبان

موسىثعبانبقايأمنكانالذيالنحاسيالثعبانهذاحزقياالملكودمرشيلونيأصل

وتلواحافطواالذينهمكانواحيتشيلوكهنةبالتاكيدالفعلهذامسولقدالقديم

بينمحتملةعلاقةنجدأخريناحيه،منونسلةموسيشانمنورفعواالثعبانقصة

منابنهز!3يوشياأنويحكي"نخشتان"يسميالذجمماالنحاسيالثعبانوبينيوشياالملك

شيلو.!هنةبداوئرلهاعلاقةوجوداحتماليةتبرزاسمهاومنا)03(ا"نحوشتااسمهاامراة

الوحيدالنبييكنلمإنهوأقولإرمياءحولهلفرنملاحظاتإيىاضيفأنأود

فيتطرق!االذيأيضاالوحيدكانبلفقصاالنحاسيالثعبانإيىوأشارشيلوذكرالذي

يذكر،شيلوتأربخيبشخصيةأبرزوهووالقاضيوالنبيالكاهنصموئيلإديأقواله

بنيتأريخفيالأبرزالشخصيتانبأنهماالاتنينويصفموسيجانبإيىصموئيلإرمياء

حداتوالأالتثنيةسفروبينإرمياءالنبيبينيربصاآخرعنصرهنا&،)21(اسراليل

سفرلغةألأجزأءبعضفييستخدمإرمياءسفرأنالقراءمنالكنيرلاحضافقدبهالمحيطة
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الت!لاههـثتبمنأ

إرمياءسفرفيألاجزاءبعضتتشابةوالتتنيةسفرفيللةبمشابهةرؤياعنويعبرالتثنية

واليكممختلفانمؤلفانكتبهماقدأنهالتصديقيصعبأنهدرجةإيىالتتنيةسفروفي

:النماذجبعض

التثنية

الربلصوتسمنأسمعتوان

8rا:

قلوبهمعزلةفاختفوا

رمياءإ

الربيقولسمعاياسمعتمإذاودكون

34ت17

قلوبهمعزلانزعواللرباخمتنوا

:011 O

السمايجندكل

491:،173:

مصركاالعديدكورفأخرجمك!وأ

نفسكوكلقلبكبكل

السمواقجمنودولكل

83:،91:r

كورالعديدمن!صرأركامهأخرجمتهميوم

11:4

نفسيولكلقلبيبكل

493:،0113:،11:13،134:

سفرفيالشرائعمجموعةأنإستنتاجإديهلفرنوصلالشواهدهذهعليواعتمادا

هذةأنإيىالشواهدتشيهر!ماشيلوفيلاويسبصامنكهنةأيديمنخرجتالتتنية

العهدأسفارمنسبعةتضمواكجماالتثنيةمدرسةتاريخبكلمرتبطةكان!المجموعة

الأقل.علىمسنهجزءأوإرمياءوسفرالقديم

تثنويألمإ!هيمي

أ!ملقتالإلوهيميالمصدرعنولجتيالتتنيةمدرسةعنهلفرنلجتإن

المجموع!نفنىمنالتوراةمصادر!منمصدرمنهما!اطحددحيثالبعضبعضهما

بينهماالعناصرمنكتيرفيمشزكانالمصدرينكلاأنوالحقيقةشيلو"11!تهة

331!حوريببإسمالصحراءفياسرئيلوبنوموسيإليهسارالذيالجبليسميفكلاهما

ا-ا-ا
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التوداههـثتبمبأ

كللاهماأنكما:(سيناءيسميانةاللذينالكهنوتيواليهويالمصدرينعكسعلي)

الذيماالمكانبل11أو11ذكرالإس!أفعالتيالأماكقكلفي11:الإفتتاحيةالعبارةيستخدم

اليهوىفيتوجد!العباره)وهذه)23(اافيهاسمهليضعأسباطكمجمميع!قإلهكمالربيختاره

دور(بمفردهلعبفموسيالإيجابيةموسيشخصيةالمصدرينكللأيبرز(،الكهنوتيأو

مقابليوجدالاولجذردأئحاتتطورشخصيتهوانالتاربخفيهامةتحولنقطةفيحاسما

وهي-نبياءالأدورعليالمصدرانيركزكماإ،الكهنوتيأواليهويالمصدرفيلذلك

صموئيلمثلشخصياتعلىتحتويأبطالهماقائمدأننحرفعندمامنطقيةحقيقة

فيتظهرولاالكهنوتيالمصدرفيواحدةمرةنبيكلمةتظهرحينفي)وإرمياءواحيا

اليهويالمصدرفيأنهمحينفيللاويينوتاييداتشجيعاالمصدرالنيظهر(،اليهويالمصدر

عنمنفصلوناللا،يونالكهنوتيالمصدروفينابلسفيالمذبحةعليلهمعقابامشتتون

هارونإيىالمصدرانيتطرق،هارونأبناءكهنةباسرةبالمقارنةأقلومكانتهمالكهنة

يذكرلاحينفيمريموعملالذهبيالعجلصنعفيدورهويذكرانسلبيةنحوعلي

الكهنوتي.أواليهويالمصدرفيهذاكل

شيلوكهنة

قصصقبلالقديمالعهدعالمبواقعالتتنويالمصدرقصصوتشريعاتترتبصا

القديمةالكهنةأسرةوآمالمعتقداتعنتعبرالتشريعاتفهذةوالإلوهيمياليهويالمصدر

عصرفي(االتثنية)أخرىأجزاءوفيالإحبا!ا.منطويلةعصورخلالمنوالمحترمة

مناصبتوديإيىبعضهمفيهيرجعالذىقتالووهوسعادةعصوربهمتمريوشيا

علىالحفاضااستطاعواشيلوكهنةيكونانالممكنمنهلنتسائل:،ومؤثرةرفيعة

ياودونالقويمراكزخا!3كونهممنالرغمعلىعام003مديعليهويتهم

منمختلفةمراحلوفيكثيرةبلادفيذلكحدثفقد؟نعم:الإجابة؟دينيةمراكز

!هنةعائلات!انت،السياسيالنشاطفيشاركتاكيالعائلاتبينخاصةالتاريخ

أنعليعلاوةوراتةينتقلالذيالكهنوتيالعائلةبزاتكبيرعلمعليويهوذاإسرانيل

نالابدكانالشهرةهدةلهاوعائلة.موسينسلمنيبدوماعليكانواشيلو!هتة

المصادرفيوالغريبةالمختلفةالطواهربعضتفسيريمكنكذلكبتراتها،وعيعليتكون

تابوتمثلالسنينمئاتعبرشيلوكهنةعليهحرصالذيالخاصالمصيرخلالومن

التتنيةسفرفيالتشريعاتمجموعةفيولاالالوهيميالمصدرفيلايذكرالذيالعهد

فيذكربينماالعهد،تابوتايىطريقشيلولك!نةيكنلمالمصدرينهذينكتبافعندما

لجماعةكانالذيالوقتفيأ()التثنيةيوشياايامكتبتالتيالتثنيةسفراجزاءنفس

!تبوافقد،مستمرادبيتراثيبدومأعليشيلولكهنةفكان،اليهطريقشيلو

كماوشعر،تاريخيةتقارير،قصصت!تمريعات،،قوانين:السنينلمئاتالنصوصوحفطوا

ويحتملالمديمةاللفانفبمخازتصلةعلي!انواانهمويبدوبالكتابصلةعلي!انوا
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الت!لاههـلتبملأ

مخازنتحتوي.القمرانفيالكهنةمناخريجماعةلمحعلت!مامخازنلديهمحاننه

التشريعاتمن!بيرةمجموعةعلييهوذاصحرأءلفائفباسمالمعروفةأ!قمرا!

عبيالقمرانجماعةسيطرةلحينمجهزةتشريعاتمجموعةو!ذلكوالشعرهـالقصص

يادينيجئالالاتارعالماكتشفهاالةباللفيفة!انتوربما.القدسفيمسيطرة!رإ!ز

ذلك.علىدليلخيرمAVYعام!شرهأ

التثنالمةملىريهةتارلخةتقيأ

النص!ضىمن!تبةالذيالتاريخيوشياالملكعصرفيالتتنيةمدرسهمؤد!حمع

وتوضح34()يوشيابقصةوينتهيبسفرالتتنيةعندهالتاريخويبدأ،لديه!انتالةب

قصةعليالقديمالعالمأحداتتأثيرمؤلفةفيوضعهاالةبالنصوصبهاعالجالتيانطريقة

-كنعانإيىبنواسراليلوصلكيفأوضحتالتيالنصوصأخذفقدالقديمالعهد

كماالنهايةوفيالبدإيةفيالفقرأتبعضإليهاوأضاف-والاحتلالوأريحايشوعقصص

النصوصيمجموعةفيالاسلوبنفسواتبعيشوعسفرذلكوأصبحمعينةرؤيايوضح

دبوراقصص:الأويىالاستيطانسنواتفيإسرئيلبنيتاريخعنتحكيوالتيتليهالةجا

شيلوفيصموئيلأخبارذلكبعديأتي،القضاةسفرخرجهكذا،شمشونووجدعون

نطمذلكبعدالأولصموئيلسفرالنتيجةوكانتملكينأول.وUوشاولوقصص

بعضأخذالتاليةالمرحلةوفي.الثانيصمونيلسفرذلكو!ان.وuملكتاريخ

يوشياأيامحةيتاريخيسياق!وجمعهاداودورثتالدجاالملوكعنتحكيالتيالنصوص

صورةتوضيحفينجحتلقد،الثانيوالملوكالأولالملوكأسفاريديهتحتمن،خرجت

ويمكنالسجلاتنصوصإيىأضافهاالهتيالفقراتوفصلتحديدخلالمنالمحررعمل

والبناءالجملةوتر!يبوالقواعدللنصمتعمقةدراسةخلالمنالنصوصفيتحديدها

وبشكل.اليقينمنعاليةدرجةإيىفيهاوصلتاكبللفقراتفقصاهناأتطرقوأنا.الأدبي

ومن،لهماذكرأوإشارتانهنا&كانتإذاإلاالنصفيفقرةتحديدنتعجللاعام

تمالدتيالإضافاتبعضبمساعدةالمحررنجحكيفونرىالفقراتهذهنقرأأنالمدهش

التاريخ.منعام006دخاصاواتجاهاشكلايقدمأنفيشديدبجذرإختيارها

محليشوعحلعندمايشوعإدىالأويىالربحلماتهييشوعسفزفيالإضافات

وفيعيبالجبلفيالقوميالعهدمراسميش!عفيهيتزعمالذيالجزءوالمقصودموسى

إيىتتطرقخريالأالفقراتوباقيوفاتهقبل2()شيلوفيإسرائيلبنيإلطيشومخطاب

نأوتحذرالحجرعليونقشهاشعبةأمامكاملةقرأهايشعأنوتذكرموسىشريعة

بدايةفيالإضافاتلناتحكي.لهأتبا!كه!ابمدىمرتبصاالجديدةالأرضفيالشعبمصير

خريالأالآلهةإيىواتجهوايهواطريقإتباعفيإسرانيلبنيفشلحالاتعنألقضاهسفر

اسرائيلبنوندمالتاليةالمرحلةوفي.عليهمتتغلبانالأخريللشعوبيهواسمححينئذ

نإ،ينقذهمكىقاضياإليهمويرسكيهوايسامحه!أالنهايةوفىاخلاصهمعدمعلى
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التانىالخيطومثلومكررادائماآصبح11سماح،ندمهزيمة-اخلاصعدم11البناءهذا

سفرفىالقصيرةالفقراتبعضالمدرسةهذهمحررأضا!،القضاةقصصكلبناءفى

بنىولاءعدمإلىالمؤلفيشيروبهذا.التاريخفىتاثيرهالبناءلهذاأنتوضحالقضاة

بعضخلالمنالمحررلنايوضح)36(.الكوارتوالمعاناةفىسبباباعتبارهأسرائيل

:-التاليهالنقاصاوالقضاهويشوعالتثينهاسفارالقليلهالكتابأت

شعبه.وجهالربأتاا-

التوجيه.لهذابالولاءمرتبصامصيرهبانالشعبتحذيرتم3-

المقدس!.بالمطالبالوفاءكىنجاحهبمدىمرتبصاالشعبتاريخأن3-

شفرغراروعلىمهمةلكنهاقليلةالاولصموانيلسفرإلىأضيفتالتىالاجزاءإن

العهدتابوتوضعبعدصمونيلخطاب:المثمةالتاريخيةاللحظاتفىالمحرردمجهايشع

مراسمفىللشعبصموئيلخطابوفىملكبتنصيبصموئيلعلىالربيشيرعندما

التامالإخلاصضرورةتذ!رالنصإلىأضيفتالتىالإجراءات!لففى،المملكةإعلان
)37(

يقولالذىداودعهدعلىوتأ!يدواحدةإضافةتوجدالثانىصموئيلسفروفى

أسفارفىأما،(شرط)38وبدونا!بدإلىالعرشلهميكونسوفبعدهمنونسله)"دباك

بعضإضافةفقصاليس،عليهكانفقدتعقيداأكثرالمحررمهمةكانتفقداكوث

المختلفة،السابقةالنصوصعلىإعتماداتاريخىفصلتشكيللكنالقصةلسياقاالفقرات

لديهكانلذلكموحدتاريخ،يبدوماعلى،ويهوذاإسرائيقمملكتىفىيكتبل!ا

إسرانيلملوكتاريخمجموعةأخذقدالتثنيةمدرسةمحررإن،منفصلتانمجموعتان

علي،ناخذالتانيداخلفيالأولجديدمنونسجهماأجزاء!يىفقطعهمايهوذاوملو&

11:ويعلنإسراليلإيىالمحرريتوجةالنهايةففييهوذاملكاساحياةوصفالمثالسبيل

وصفثم)93(11يهوذاملك!ساوالثلاثينالثامفةالسنةفيإ!يكلانيلعلعطكمحمريبقواخاب

وطك:"ويقوليهوذاإيىيعودالقصةنهايةوفيإسرائيلملكاخابحياةذلكبعد

المحرروحدفقدوهكذاا)03(ااسراليلملك!خابالرابعةالسنةمقيهوداعلىأسابقيهوشاظط

11الربعينفيالخيرصنع11أو11الربعينفيالشرصنع11صنيغةباستخدامالمجموعتين

عنيبحثونالذينالقراءالمحررويوجةلملوكلكلتاريخي!حزامالمعلوماتنقلويصاحب

ال!طجوبيقفعلماوكلأخابأمورول!:"المنالسببلوعلي،مصادرهإيىإضافيةمعلومات

3(.ا)أاإييوائيللملوكأخارالأيالمأسغ!ارفيمكتولةهيأمابناهاالتيالم!نوكلبنا!الذي

القوميالتاريخإيصا!تببلللأحداتفقصاتاريخياعرضايكتتلمالمحررإن

واض!حبشكلالزسالةينقلفالمحرر،معينأمرإيىتهدفقيمةرسالةلهاصورة!وصاغه

وذ!رتداودعهدالىالإشارأتبعضفيضيفالنصداخلأخريإضافاتبمساعدة
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العهدلوعدمشروطوغيرالأبديالتا!يدعليتشددواكياالفصلهذامقدمةفيبعضها

القويم،الطريقعنحادوالوحةجماداودبيتنسلفيالحكمسيظل-لهطبقا-والذي

والاستمرارالسيئةوأعمالهميهوذاملوكانتقادمنالمحررتمكنمهمةنقطةهذةتعتبر

علىستبقيالملكيةالاسرةإن:تقولالةبالتاريخيةالحقيقةعنوالكتابةذلدرغ!ا

السنين.لمئاتعرشها

العهلى

ويتكررالمعاصرينالياحتينبين!بيرارتباكايىدأودعهدحولالإضافاتأدت

موحهالنصأنأحيانايبدولكنلا،أمأخطأسوا!الابديبالحك!اداودبيتلنسلالوعد

ن!بيلعلىفهناك.يخطئوالولممقصاالحكميستطيعونالملوكلأنذلكعكسلقول

لوحتىانهصريحبشكليذكرا-7:146التانيصموئيلسفرلبالعهدوعدنصالمثال

ولكقادمبنيقوبضرطالنايى!يبأوادول!جان11بعرسهيحتفظفإنهالشرذلكفعل

لكىالأبدااإيىثابتايكون.كرسيكامامكالأبدإيىومملكتكبيتكولأمقمنيتن!2لأرحمتي

لا11:بسلوكهممرتبصابعرشهمالملوكإحتفاظانيقول83:هالأولالملو&سفرفيالوعد

يممصلإواحتيطرقهميعفظوننماإبنوككان.أنإسراليلكرسىعلييجلسرجلأماميلكيعدلم

مؤلفهفييدمجأنالتثنيةسفرمدرسةمحرريستطيع!يف".أماميأدتسرقكماأمامي

اكيخماجزاءالأفحصنالو؟مشرو!صاغيرأممشروطاالعهد!انيهل؟لجدهتتناقضفقرات

بملوك!لهاوتهتممشرو!االعهدأنتؤ!دمنبينهامننجدداودعهدتذ!ر

عروشهاعلىالجالسينبالملو&المشروطغيرالعهدحولجزاءالأكلوتهتم.اسرائيل

إدىيتطرقأنعليه!انفقد،المحررعند!بيرهأهميهلهبينهماالصغيروالفرق

فقدتلكنهاالموحدةالمملكةعلىبالحكمبدأتدأودبيتأسرةبأنالتاريخيةالحقيقة

وفيمشروطحزءفيلداودالعهدوعدصورلذالكفقصايهوذاسبطسبطهاوحكممعظمها

ينتمي!اتفقدصاشربدونمحفو!ضاالقدسفيأحرشاوكان.المشروطغيرالثانيالجزء

!انواالذيبالشكللديهمبقيإسرائيلعرشلكن.الآبد!لىداودبيتنسلالى

كقدوه.لذللىيستحقونهيكونوالمأنهمويبدوفقطالعرشفيهيستحقون

النقطدهذهحولتساؤلايطحصغيراأختللأفاالتثنيةمدرسهمؤلفأضاف

.ليربعامويعطيهداودأسرةعنإسرائيلتاجيخلعالذيالشيلونيأحياعنيحكىفعندما

)011133الأيالمقللاولكقهذااجلمنداودنسلوأزل.إسرائيلواعطيك11

فقدوحقآللأبد،يستمرلنداودلنسلإسرائيلمملكةفقدانأنيقولأحياأنيبدو

!يفنرى.كماتانيهماهـهالشمالفيفقدهااكجماالمناطقإحتلاليهوذاملكيوشياحاول

هذدوفي.قصتهالمؤلفبهايحكىاكبالطريقةعلىالتماتيرالقديمالعهد/لاحداتحان

الملكوبينالألهبينالعهدتحدداكبالصيغهعلىأثرالبللأدفيالسياسيالتطورفاتاءأنحا
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منإن،والمسيحيهاليهودي!المهمهسسالأأحدإر،يامالأمعتحولالذي(المسي!)المخلص

والألوهيمي،اليهوديالمصدرين!تبمنمثلحانالتتنيهمدرسهتاريخوحرركتب

وكانوأزماتهلأفراحهمشاركينوكانوابهمأحا!صاالذيالعالممنيتجزءلاجزء

فإنلهذاوطبقاالمؤلفنظرفيوالتاريخالألهشخصيهعلىتاثير(بهاأهتمالتيللموضوعات

معظروفهوتوفمقوداودالرببينالعهدكاخزاعبالتزييفالمؤلفسيتهممنهناك

يبتدعلمالمدرسههذهفمحورالطريقهبهذهللأمورانطرفلاأناأماجدا،متأحرةأحداث

التيالقديمالعهدمزاميربعضفيالقديمالعهدهذاوظهرفقصاعنهكتبلكنهداودعهد

المحررأنتصوريصعب!ما،بكثير)33(عنهاالتئنيهسفرمحرركتابهقبل!تبت

نأويزعمالميلادقبل633عام!هذاعهدبايجادهلالمصداقيةيحطيأنيستطيعكان

كتابةإنهذا؟.يصدقكانفمن.عنهأحديسمعاذدونسنة004منذعهدهنا&

وكانتالتثنيهمدرسهمحررعليحداتالأسيطرةحيثجدامعقدةعمليهالتاريخ

الديني.للموروتوفقاوتفسيرهالتاريختوثيقهيمهمته

التال!صياغة

عهدإيىبالإضافةالملوكاسفارفيالم!ضوعاتمنسلسلةالتثنيهمدرسةمؤ!3طور

الذيناول"بلوهيكلهاسالقدالمواضعبعضفييصفالمؤ-انسابقاذكرنافقد،داود

لاسمهأضعالتيالأماكقكلفي11أو11فيهاسمهليضعأسباطكمجمميعمهالهكمالربيختاره

الشرانع!موعةففي،التثنيةسفرتشريعاتمجموعةلغةنفساستحدمفقد11ا...د!ا

واحدمركزيمكانإيىيتطر!ث11فياسه!حا!بجظرهالذياعكان"تعبيرنجد

ذكرويضيفالمكانذلكهوالقدسفيالهيكلأنالمؤ-ويوضحالقوانينكلفيتقدم

-:إلاتيةالموضوعاتحولشحبةأبناءتاريخينسجالصورة.بهذةللشريعةآخر

ليهوا.1-الإخلاص

داود.عهد3-

.القدسفيالدينيةالعبادةمركزية3-

.()الشريعةالتوراة4-

علىمتال،العناصرهذهضوءعلىالتاريخفيالكبرىالأحداثذلكبحديفسركما

علىوابنانهداودبقيلماذاو،وشريعتهيهواتركبسببأنهيرى،المملكةانقسامذلك

أبنانهالأن؟الشمالفيالمملكةسقطتلماذاداود،مععهداقطعالربلأن؟يهواعرش

!تابلأن؟أفضلمستقبلفيأمليوجدلماذا،الشريعةطريق!يسيروالموملكها

كلوصلت،الانوصاياهالشعبوسيتبعيوشياعصوفيجديدمنعليهعثرالشريعة

عهد،العبادةمر!زية،الشريعة،الإخلاصمثل-التثنيةمدرسةمؤلفموضوعات

معرتفيمصريبسه!امصرعهيخوشيالقيتميوشياالملكعصرفيذروتهاإلى،داود

مجدو.
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بخيمي!نتماااأ!فم!!أ

إثفمعضول!

بداوفاتهمن33Lolaوبعد،التتني!سفرمدرسةتاريخابطالبطليوشيامات

11الأبدية11المملكةوإنتهتأهلهاوسبوالهوذاالبابليوندمرإذغبياوساخراالتاريخهذا

يختارهالذى11المكانوحرقعرشها-أبداالعرشتتركلناكجا-الحاكمةالأسرةوترحت

هذاحةيا"°aموجوأنهاذكرالتيالأشياءتبقولمتماما،11فيهاسمهليضعالرب

تانيهطبعةلكتابةماشخصاتخذهالذيالقرارذاكهوبقيالذيالوحيدالشئ،"اليوم

للتاريخ.

جونبالرئيسأعجبماشخصاأنالإفحراضالحديتالعصرفيذلكيقابل

وكانتكينديحةبواشنطنجود!أياممنذالمتحدةالولاياتتاريخجمعكيندي

ملئجديدلعصروبدايةالتاريخيالتسلسلكقمةكينديرئاسةهيالقصةذورة

القارئوحزنللسخريةمثيراالتاريخي!ستعراضهويصبحالرئيسيقتلوفجأةملبالأ

كماأعقبوه،الذينللرؤساءقصيروصفمعاثنينأوفصلإضافةمنبداالمؤ-يجدفلا

التغيراتهذهوعليالمهمةالمكانةهذهلكينديلاتصبحتجاالتغيراتبعضتتمأنيجب

عليأخذهاقدالمهمةهذه،الجديدةالاحداثلهتفسروانمختلفةلنهايةالقاريتعدأن

بإضافةيكتفيأنإمكانهفييكنفلمالقديمالعهدلتاريخالثانيةالطبعةوضعمنعاتقه

الحلم.تحطمسببتفسيرعليه!انفقدالآخرينالأربعةالملوكلعصورملخص

للتا!يدجلىتناول

منوزملائيأنافعلتو!ماهذاحدت!يفالنصفيالإشاراتبعضلناتكشف

الأولىالطبعة!اتبهويةتحديداجلمنالنوعهذامنلإشاراتاستخدامنافيالباحثين

القواعدفياجزاءفحصنا،فقدأيضاهناكعلناهماوهو\()التثنيةالقديمالعهدلتاريخ

المصطلحاتإلىانتقلنا(ئمالجمعلغةإلىيتحولوفجاةالفردبلغةيتحدثنص)مثل

كما(مضافةأنهافييشكالتيجزاءالأفيتظهرالتيوالتعبيرات)المصطلحاتالخاصة

الأدبي.والبناءالجملةوتركيب(-السبيالهيكل)خرابمثلموضوعاتفحصنا

تحديدعملةمناصعبالخراببعد!تبالذيالمؤلفتحديدعملية!انت

سوف..)الأولىالطبعةوأسلوبلغةتامبشكليحاكيالثانيالمؤلف.لأنيوشيامؤلف

قليلةكانتيوشيالطبعةإضافاتهوكذلكلاحقا(ذلك!نجحكيفمسألةأناقش

تظهرلهـالذلكجديدةصيغةيكتبلموهو،وهناكهناالفقراتبعضتتعدفلم

"جلومن.والإلوهيمياليهويالمصدرينبينوجدناكمابارزةازدواجاتأوتناقضات
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الت!)51هـثذملأ

القواعدمنشواهدإيجادعلي(!ان3التتنوي)فيومزج!دمجهتهاسطرتمييز

!انالمنفيموضوعالمتالسبيلعليردنأأوإذا.معيناتجاهإلىكلهاتسيروالمضمون

هوالعكس،بلقفهموتوضيحأحلمنأضافهالمؤلفألىذلكمننستنتجأنلايمكن

خطرهيستشعرو!انالقديمالشروافيومخيفاكامعروراقعاالممفي!انفقدالصحيح

لحدتمضمونهفيإشاراتعليبالنفيالتنبؤكيهحدتالذفيالحزءاحتويلووةدانما

فيهامشكوكأحرىأجزاءفيظهرتتعبيراتإليهوأضيفتالقواعدفياختلاففيه

(لجذر3التثنوى!ى)ا!ضاداتحددتأنوبعدقوي!)1(.المتشابكةالصورةتصبحعندئذ

منالتاريخيصوغاتارادالذىالمنفىالمؤنفعملعنألتالي!الصورةكشفتشديد

جديد.

المنفى

النهايةفىملاحظةبإضافةيكتففلمنفسهاالنفىفكرةالؤلفطورالبدايةفى

نأالممكنمنيكنلمقعذالمتوغيرالنهايةفهذهآبنالهاونفوايهوذأاحتلواالبابليينإنتقول

النفىامكانيةإلىإشاراتمختلفداما!نفىأضافلذلك،السابقالمضمونإلىيضمها

رؤساءإسرانيليهددسيفوإلىالقصةمىآساسىجرءإدىوالنفىالاحتلالتحولوبذلك

(عابرونأتتمالتىالأرفلعنسريطتبيدونانك!11.السنينمئاتمدىعلىويهوذا

الربفرحوكما4:37011التتنيه11الشعوبفىالربويبددكم"ا16ة33يشوع4:36،التتنية

أنقالتىالارضمنفتستاصلونهـدهلككمليفنيك!الربيفرعكذلكويكثركمإليكمليحسقلكم

إلىالأرضأقصامنالشعوبجمميعفىالوبويبيدك38:6311التتيةلتمتلكها"اليهاداخل

عناسرائيلاقطعفانى18011ة03التتني!"الارضعلىيامالاتطيللا،38:6411التننية011أق!ا!ا

بالحقانققائمةلفالموهذايكتبلم9:7.الاولالملوكإطها"اعطتهمالتىالأرصوج!

هووإلماواحدةلمرةعارضحدتليسفي!والنفىتفشيرياتاريخا!تبلكنهالتاريخية

جوهرية.قضية

الأخريالالهة

تعودالإجابةالكارتة؟هذ!حدتتفلماذا.النفىسببككرةذلكبعدالمؤلفطور

كتبماعلى!ديؤأنعليه!انالنقطذثمذهففىالأخرىلهةللاالشعبلعبادة

لالأوالتثنوىالصدرفئالآولىالوصيةهىوحدهيهوافعبادة)3(الأولالمثنوىالمصدر

(أليهوىللمصدرالعشروالوصاياالإلوهيمىللمصدرالعشرالوصايافىظهر)!ما

المؤلفأضا!!ماالتانىاللوكحتىالتتنيذمنالأن!فار!لقىالوصيةهذهوتتكرر

)3(.البعضببعضهاوربطهاالوتأنعبادةتمنعالتىالوصيةإلىأخرىإشاراتعشرالمنفى

الأخيرةالخطاباتمتلةالقصةفىمهمةنقطةعلىالإشاراتهذهفىالكاتبير!ز

يصورالذىالإصحاحوفىالهيكلبناءبعدسليكانإلىالربأقوالوف.موسىمعللرب
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التولاهرللطمبأ

وهـ!ومات4قبلموسىمعالربحديتلمحىجزءآقوىويظهر.الشماليةالمملكةصقو!

هـلفجرإل!تمبهذافيقومابائكمعترقدأنتها11.موسىسمعهاالتىخيرها"فىءداصنو

الذيعهدكاوشكقولتركنىبينهم!افىاليهاداخلهوالتىالأركهفياللاجن!الهةشراكص

مأكلةفيكونعنهوجميموأحجبواتركهاليوم!ذلكفىعليهغضبىفيشتعل.معهقطعته

هذهأصابتنىوسطىفىليسا!الأذاليوه!ذلكلمحايقولحتىوشدائدكثيرةيفبروروتصيبه

الآخرىالآلهدعبادةبعدمشعب!ابناءالربأمرفقدالانالصورةاتضحتلقد).(.الئنمرور

الوصيذ.لهدهالامتتالعدمعلىالعقابهووالهجروالنفىالخرابيكونهـسوف

منسى

الموجودللخرابتفسيراتوراءلمحىلحت!الشعبتاربخدلكبعدالمنفيالمولفيفحص

محاولاتأنحتىوقاسخطيرشىيوشيا،قبلماشيءحدتلكن،القصةفىبالفعل

فيالمؤلفوجدهالشئ.هذاالكافىالتوأزنللاتحقق!ى!افيةتكنلميوشياصدللاح

ل!ألغىالأولالتتنوىالمصدركىللقص!وكقاوالذييوشيا،جد،منسىالملكأكعال

الأخرىلهةللآالمدالحيبنى!ماجديدمنالمنصاتفبنىحزقيالأبيهالكبرىعمالالا

و،تهايوشيالقصةنجيدإعدادالأولالتتنوىالمصدرفىالوصفهذاويعد،الهيكلحول

عشتاروتتمثالوحرؤاالمنصاتلجلكيقومحدتمايوشيايعدلالتاليينالإصحاحين

يفصلالذى3،التتنوى،الجديدةالطبعدعنالمسؤللكن.الأحرىالآلهةمذابحويحطم

:-الج!التاالكلماتيضيفونتائجهامنسىجرانم

بنىأماممنالربطرده!الذينالأمممنأقبحهوماليعطوامنس!أضلهمبل11

هذهعملقليهوذاملكمنسىأنجلكلنقائلاالأنبياوعبيدهي!عقالربتكلمو.إسرانيل

يخطئيهوذاأيضاوجمعلقبلهالذفيالأموريونعملهالذيجمميعكنأكثروأسايالأرجاس

كلأنحتىويهوذاأورشلي!علىشراجالبهأناذا.إسرائيلإلهالربقالهكذالذلك.بأصنا!ه

كماأورشليموأمسحأخاببيتومطمارإسرانيلخميطأورشليمعلىوأمد.أذناهتطقبهيسمعمن

عينىفىالشرعملوالأنه!.أعدائهملجميعونهباغنيمةفيكونونيعسعهالصحقواحليمسح

)13.االيوه!اهذاإلىمصرمقأباؤهمخرجفيهالذكااليومصهيغيظوننىومماروا

أتىحتى!ذلكشعبديكونأنفىوتسببالدرجدهذهالىسيئامنسى!ان

الوثيقةإنهاءإلىمنسىعنالملاحظاتهذداضافمناتج!.الخراببنبوءةنفسهعلى

حسبقوتهوكلنفسهوكلقلبهبكلالوبالىرجعقد)يويق!يا(مثلهملكقبلهيكقولم11:مكذا

غضبهلأناللظيمغضبهحموعنيرجعلغالربولكن.مثلهيقملمولعدهموسىشريعةكل

يوسيايبخسأنود،ن)6(.اامنسىإياهاأغاظهالتىالإغاقاقجميعأجلمقيهوذاعلىحمى

التىالماضىجرائمبسببليهوذا:متوقعاالخراب!انلماذا3التتنوىمؤر3يوضححقد،

الكاتبيضيفحيسد،القصيرةالإصلاحأعمالفىالإيجابىالشئالواقعفىتلخى
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الت!لاههـثتبمل!

كلأناالتثنوىبلسانهويذكرربحةالأالملوكأخرتاريخيصورانقصيرينإصحاحين

طريقفىتانيةالبلادوسارتالاصللأحوانتهىالربعينىفىالشرصنعمنهمواحد

.لخرابا

انلعهلىا

هذا!اناالتئنوىلتاريخوطبقاداودعهدموضوعالآنحتىالمؤلفأمامبقى

نإحيتأبناءمنآخرملكأىأومنسىصنعهمارغ!امشرو!اوغيرأبدياالعهد

الجديدةالتاريخيةالطبعةبتنقيحقامومنالأبد،إلىلهموعدا!اناالملكومدينةالتاج

بذلكقاملكنهموجودا،يكنلمأنهيقولأنأوتماماالوعدلإلغاءمهيئاأومستعدايكنل!ا

إسرائيلبنىمعالربقطعهالذىموسىعهدوهوآخرعهدإلىالانتباهجذبطريقعن

إلىيصغىأنالشعبمنالعهديطلبحيثمشروطاعهدا!انوالذىالصحراءفى

3التتنوىمؤلفويضيفوخيمةعواقبيلقىفسوفذلكيفعللموأنالربوصايا

العواقبهذهتحتيندرجانوالنفيالخرابأنفيهايؤكدالتثنيةلسفرالفقراتبعض

الوخيمة.

مرتبطاالأمرنهايةفيالأمةمصيروظلداودعهدمجدداأعادالجديدالتحريرإن

الشعبيجلبألأبشر!الكنموعودداودأبناءملكأنصحيح،بالملكوليسبالشعب

بعدمنطقيبشكلداودعهدجاءلقد؟المالكةالأسرةستحكمإذاكفمننفسهعلىالخراب

حكامها؟سيكون؟ومنمةالأستبقى:هلولالأالسؤالوكانموسىعهد

التتنوي\المصدرففي،سليمانالملكقصة!المؤلفأماممشابهةمشكلةظهرت

ال!يكلإنوقالداودعهدعليهو!ررالهيكلبناءمنينتهيأنبعدلسليمانالربيظهر

:وقالالأبدإفيسيبقى

كلهناكوقلبيعينايوتكونالأبدإلىفيهاس!وضعلأجلا!ذيالبيتهذاقدست11

الرغمعلىا!بديالوعدهذايواجهأنتانيةمرةمستعداالمنفيالمؤلفيكنلما)7(،أالأيالم

أربعوأصافموسىعهدثنايابينبدسهقامهذامنوبدلاالهيكلخرابحقيقةمن

اسرائيلبنىالربويحذركلهالشعبإيىبلفقصاسليمانمعالربفيهايتحدثلاجمل

أرضهممنينميهمسوففانةبهاأمرهمالتيالوصاياعلىيحافظوالمإذاإنهمويقول

:فيقولالهيكلويمحو

لالميمىق!يشةالذيماوالبيتاياهاأعطيتهمالتىالأركهوجهعقاسرئيلأقطعفاني11

الهيكلإدييتطرقكليهماأنتلاحضاالفقرتينبينالفرقلاحضاا)8(،اماصماصقأنفية

ل)!كلمةويسقصاالنفييذكرالثانيولكنالربأجلمنمقدس!مكان

لبسهاالتىوالصورةتطورهعليحاس!ابشكلالقديمالعهدعالمأحداتاترت(،هكذايامالأ

نانجدالحالةهذهوفي،والمسيحيةاليهوديةشكلعليجدااثرتقدبدورهالقديمالعهد
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الت!لاههـلتبمب

القديمالحهدفىقوىتاكيدإلىأدىقدالحكممنالسنينعئاتبعدداودبيتسقوص!

ينعكسالذىالتاريخىالواقعأدىكما،وشعبهالرببينتوسصاالذىموسىعهدعلى

عليالقوميالأملإسنادإمكانيةعدمإلىالتثنوبةللمدرسةالتاريخيةالتعبيراتمىالأت

أبديحكملهيكونأنلملكبوعدالقوميوالبقاءالرفاهيةترتبطلاحيتفقطداودعهد

وعدإيىداودغهد،يتحولالربمعلعهدهمالشعببإخلاصوإنما،والهيكلالقدسعلي

هناكأنإلا،الآن!ذلكالامري!تلملوحةبالابداليلأبنائهسيصبحالعرشأنفقصا

كانوبالطبع،بالعدلويحكممايوماسيظهر()المسيحداودنسلمنواحداأنأملدائما

والمسيحية.اليهوديةعليثرالا!بيرالروايةلهذه

مصرالىمصرمق

الشعب،مصيرواظهارالخاتمة!تابةالتثنيةلمدرسةالمنفيالمؤلفأمامفقصابقي

أيضاذكر!مابابلإلىخرجواالمنفيينالآفوأنالملو&آخرطردواالبابليينأنفذكر

إديالسكانبقيةفربينماأغتيلقدبابلحا!معينهوالذيجداليايهوذاحاكمأن

مصر.

يقولنثمسهبا،أوكانقصيرتعليقاوالاحداثلهذهتفسيرأيالمؤلفيضفلم

المؤلفلانمتوقعةكانتكهذهفخاتمة11،الاوثانعبادةبسببيهوذاونفيت11متلا

لقرانهحكيحيثالصحيحةالأما!نفيالاجزاءلبحضإضافتهخللألمنالطريقمهد

خاصةالملوكوأن،والنفيللسقوطأديجدا!بيراذنباكانتخريالأالآلهةعبادةأن

إضافأتهإحديومهدت،القويمللطريقالشعبأبناءتركفيتسببواالذينهممنسي

فيالقاسيةاللعناتمنقائمةفض!ا،التثنيةسفرنصإيىلعنةأضافحيتقاطعةلنهاية

ماالعهدعلييحالمحظونلاالذينلهؤلاءأعدتالدبالضرباتقائمةوضمت1التثنيةرواية

نفوق،الزراعيةالمحاصيلجفاف،العسكريالتدهور،العمي،الجنون،مراضالا:يلي

نهايةوفي،النفيايىيشير!ما،أولادهملأكلمعهالناسيضطرالذيالجوع،الحيوانات

تعدلالكقلقالتيالطرقيفيسفقفيمصرايىالربولردك11خاصةلحنةيضيفالقائمة

اللقنةهيمصرإليفالعودةا)6(،ايشتريمقوليسوا!اوعبيدالأعدائكهئاكقتباعونتراها

المنفيالمؤلفويصفهناكبالعبوديةطريقهبدأالذيبالشعبستحلالتيالنهائية

حا!ماجداليابابل!لكعينحيتالثانيالملو&سفرنهايةفيشعبهمصيرببساطة

فيفقرهوأخرالبابليينبطش!منيعمرهالشديدوالخوفالشعبويفرفيقتليهوذاعلي

مقخافوالأنه!مصرإيىوجاؤاالجيوشولؤساوالصغدمهالشبجميعفقام!اا!االقصة

.ا)01(االكلدانيين
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الت!داههـثتبمن

مىاسرائيلبنيلقصةالمناسبللتاريخالجديدةالطبعةالمنفيالمؤلفاعدلقد

القصذوصاغصليةالاالطبعةمنشيءحذفدونبذلكوقاممصر،إلىمصومنعصره

جديدا.اتجاهااعطاهابأن

رحهةيهوا

شاهدهما-الآنحةبالمجهولالمؤلفاعتبرهل؟القصةنهايةهىهذهحانتهل

تركفقدلابالطبع؟الشعبوشتاتاللعهدومصرنهايةبابلإيىشعبهلابناءنفيمن

وهذةالربوحلموعفورحمةتصفاشاراتعلىالاضافاتفاشتملتملالأمنبصيصا

نفسوالإلوهيمىاليهودكطالمصدرانسللىفقدالقديمالعهدفىجديدةفكرةليست

3ىالتتنومؤلفالانيوشيا.ويؤ!دعصرفىاالتتنوىالمصدروكذلكقبلمنالدرب

يغفرفسوفخرىألاالأوثانوتر!واندلحههوأعلنوايهواطريقإلىعاثوالوأنهعلى
)!ا(

مصحوبأيضاوالماالمأضىلاستعراضفقطليستاريخيامعياراحددفهو.

المستقبل.فىوالاملبالتفاؤل

الشخصنف!ى

تقليدفىنجح!يف؟للتاريخالأصليةالرواي!نسخذإليهوصلتوكيفهو؟من

بدلاالقديمللتاريخجديدةروايةوضعاختارلماذا؟البارعةالصورةبهذهالمصدرأسلوب

نأهىالأسئلةهذهلكلقبولاتلقياكبالإجابة؟البدايةمنجديدةرواية!تابةمن

نسخ!لديهفكانتواحدشخص!تبهماقدالتتنيةسفرلمدرسةالتاريخيتينالروايتين

كتابةمنبدلالىالاواشطبعةعلىيعتمدأنواختار!تبهالذىهولانه1التتنوىمن

فىيرغبكاتبهناكليسآنهعلىعلاوةالأولىكتبالذىهولأنهجديدةطبحة

والأسلوباللخةجديد(،من!تابتهاوإعادةأسفارسبعةعلىيحتوىعملمنالتخلص

العهدباحثواختلفكتبهما.الذىث!والشخصنفسلأنوذلكمتماثلانالطبعتينفي

التثنيدسفومدرسةكتبالذىهوحقاواحدشخص!انإذاحولبينهمفيماالقديم

منجماعةهنا&كانتأنهالمحتملمنأنهواعتقدوا.المؤلفينمنمدرسةتوجدأنهأو

فىالمختلفةالأجزاءبعضوأنمشتركةونوايامتشابهةرؤيةجميعالديهمالمؤلفين

التتنية"سفرأد!ا!مدرسةأصحابهموهؤلاءالجماعةمنالمؤلفينبعضحتبهاالأسفار

نفسفىالمشتركوجودهمأجلمنوذلكواحدةوبلغةمشابهباسلوبو!تبوا

بأسلوبالكتابةعلىقادرينالمدرسةنفسفىأعضاءيكونأدتفعلايحتمل.الجماعة

يعتبرلا3والتثنوىاالتثنوىبينشبهمنأمامنافالذئ،التاريخعلمفىلكن،مشابه

غيرمدرسةوجود!فزاضإلىيضطرنامعقولسببهنا&ليسذلكمنأكثرعاديا.

كان.بذلكقامالذىهوواحدشخصيكونأنمنطقياالمقبولمنأنهحينفىمعروفة

نأيجبوكان..مق906عاميوشياوفاةقبلللتثنيةالأولىالطبعةتكتبأنيجب
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الت!لاههـلتبمل!

ويستطيعفقصاسنة33الفرقاىم.ق587عاموالنفىالخراببعدالثانيةالطبعةتكتب

والمنفييوشياملكحياتهفىيرىأنواحدشخص

التفنيةأسفارمؤلفتكديد

فىو!تبعملمننعرفنحن.باسمهالشخصذلكنحددكىالوقتحانلقد

حيثالمؤلفهذألكتابةالمناسب!القدرةلدي!!انتفقدإرمياالنبى!نه:السنواتهذد

عناتوتفىشيلو!هم!منكاهناوكانالأوقاتنفسوفىالأماكننفسفىعاش

منفىفىوبقىاالتتنوىوتحرير!تابةأثناءيوشياالملكعصرفىالقدسفىوعاش

فهوالتثنيةسفرتاريحبلغةمكتوبوكتابه3،التثنوىصدرعندماالخراببعدمصر

حولالنظروجهاتونفسالتشبيهاتونفسالبلاغةونفسالتعبيراتنفسيستخدم

الذىالحلقياهو(ابنايكونأنويحتملالعصر،أبناءأزعجتالتىالرئيسيةالموضوعأت

التاجورتةيؤيدلملكنهيوشياأيدالذىوهو،التتنيةسفرشرائعمجموعةا!تشف

أملىأنهعلىواضحةشواهدولديناوتائقعلى!لماتهسجلتوكاتبنبىبأنهوعرف

إرمياسفرأنالىبالإضافة)12(وتيقةكىكتبهاالذىنيريابنباروخكاتبهعلىنبوءات

تظ!رأناالتثنوىفىالمميزةالتعبيراتهذهاستطاعتوكيف!1،3التثنوىبلغةملئ

نأيمكنهلوأحد؟مصدرهمنلاتتهمأنغير3،التتنوىفىتدمجوأنإرمياسفرفى

نفس!له!ااستقواالأشخاصمنعدد!تبها11التثنية11لمدرسةنتيجةذلكنسمى

أين،ثانيةومرةالعصر؟هذابتاريخإرميأتربصاالتىالشواهدنتجاهلوأنالمصطلحات

؟.الأدبيةالمدرسةهذهمثلقيامعلىالشوأهد

كتبمنبمسألةاهتمتالتىالقديمةاليهوديةالرواياتعنالبابلىالتلموديحكى

الخمسةالتوراةأسفارمؤلففإنسنةاء5.عمرهالذىالمصدرلهذاوفقا)13(.القدي!العهد

مميزةهىبلغريبةرؤيةتلكوليستيشوعهويشوحسفرمؤلفوأنموسىهو

ريذ!التلموديةالمناقشةإطارفىانههوالهاموالشئ.المقدسةالفترةهذهفىللاسفار

!انتالتلمود!تبواالذينالحاخاماتأننجدهنامن،الملوكاسفارمؤلفهوبأنهإرميا

الشبهبسببالعلاقةهذهاقامواأنهماوالتاريخهذامنبأجزاءإرمياربطتروايةكيهم

ادبمنواضحجزءوبينإرميابينعلاقةوجودففكرةإذا،السفرينرؤيةفىاللغوى

.اليوموليدةليستالتتنية

بعضهناك،سفره!تبالذىهونفسهإرمياكالنماإذاالتسازليمكن

جزاءالأبحضوتثيرواحدالسفرأنعاموبشكلميبدوإرمياسفرصاليفحولالإعتقادات

عدةبار!3ذكرفقد)14(السفرألفالذىهونفسهالنبىكونحوللديالشكودمنه

مصراليمعهونفيإرمياجللأوتائق!تبأنهصراحةويعرضإرميا،سفرفىمبرات

جزاءالأ)خاصةإرمياسفرمعظم!تبالذىهوبار!-أنصحيحاحاناإث

مدرسةتاريخمؤلفأيضاهوكانأنهالإعتقاديمكنحيننذالسفر(منالقصصية
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bاالت!هـثنتإملأ

أنوهى،قالمةتضالاساسيةالفكرةإنحيتكتيرايختلفلاهذاصلي.والأمرالدببية

ل!وأنالتثنوىوالتاريخإرمياسفر!تبالذىهو!اتبهأوإرمياسواءواحدالت!صا

يظلالنصوصهذهصياغةعليالعصرذلكفيالأحداتتأتيرشواهدعنعرفناهما

بينمتمرتعاوننتاجهيالتتنيةكتاباتأنهوالافزاضاتاحسنمنان.صحيحا

وإن.إرميالرؤىوفقاالتاريخوفسر!تبالذئالكاتببار!وبينوالنبىالشاعرارميا

إلىنشيرأنفيجدرليف،القعمليةفتعاونأوألفأوسجلالذىهونيريابنبار!!ان

هداويؤ!عالفخارمنمصنوعختموهو0891عامأفيجادنحمانللعالمالأثرىالكشف

.قالسابعالقرننهايةبعبريةعليهمكتوبحيثعليهالموجودةالكتابةخلالمنالختمغ

أولهوهذاكان.الكاتبنيرياهوبنلبرخياهو:وتقولم.قالسادسالقرنوبدايةم

الخت!اوهذاالقديمالعهدفىذكرشخصإلىإرجاعهيمكننوعهمنأثرئكشف

بينيكونأنالمحتملمنأنهذلكوتفسير.بالقدسإشرائيلمتحفكىاليوممعروض

القديم.العهدأسفارمنلثمانيةالمؤلفالمحرر-ختمايدلنا

الأسفار،هذهتشكيلفىالرئيسةالشخصيةإرمياتحديدفيصادقينكنالو

الاسفاروكتابةالقديمالعهدعالمبينالعلاقةفقصاليس!شفاستطعنافقدحينئذ

وقص!وشخصيتهالمؤلفنعرفأننستطيعبلوالإلوهيمىاليهوىفىفعلنا!ما

حياته.

قرأةومنالنص-مناسمهيحملالذىالسمرمنإرمياعنبهنشعرالذىوالانطباع

ومنبوذلرسالتهومخلصاعميقةروحانيةوذامعذباشخصاكانالسطور-انهبينما

يفضلو!انبهالمملصالعملغيرعملبأىالقياميفضلكانأنهويبدو،ومضطهد

دونبالحقملتزماظلولكنه،الموتإيىولوالواقعمنوالهروببالمستقبلالتنبؤعدم

جدامنعزلوهوالناسيخشاهبالنتالج،الاهتمام

شرائعحولتاريخهيبنىزيفأوخداعأىطباعةأوأعمالهفىنجدانيمكنلا5

هوموسىأنقلبهبكلآمنأنهويحتملوصادقةقديمةوثيقةكانوالذىالتثنيةسفر

وأعطت.تاريخيةقصةمنهموشكلأخرىقديمةوثأئقاستخدم!ماكتبهالذى

رآهاالتىالأحداثعاتخيرةالأالإصحاحاتوتحكنى.ومعنىوتسلسلابناغللقصةإضافاته

هناكأنفيبدوصحيحالعكسلكنللواقعمخالفةتكونأنفىسببهناكوليسبعينيه

لونايضيفومؤ!3فهمهعلي،يعملشعبهتاريخيحكىحساسلفنانجادةمحاولة

الشعب.هذامصيريرىونبىلبزأثلمتتمعبه
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الت!لاههـلتع!ملأ

السابع:الفصلهوامش

الوصفيهمهم،لم!المصادر.جدولفىممصللاالمنفىالمؤلفضمهاالتىجزاءا"لاا-

مقايى:يراجعونالا!تشافاتوباقىوالبناءالجملذوتر!يبللقواعداهـقيقا

And dtr "2 In levenson Andاdtr:

-formation: turni21g6لم؟lpern eds, Traditions intransكا.+خ

.ntIn Biblical. faithكاo)

34:4\الخروج-)ى(،03:3الخروج-)أ(3-

،:6ث!ولالااصوك،33:16يشوع،)A,03:17،31016ة8:9102:0r:9r-،4:35التتنية3-

9الثانىالملوك6، - rO: w

\A-31:16التتنية4-

21:951الثانىالملوك3-

36-:3335الثانىالملو&-6

9:3الاولالملوك7-

9:7الأولالملوك8-

38:68التثنية9-

35:36التانىالملوكا-.

تث!!802التثنية1\ت

1t-36إرمياء

15،1باثراباباالبابلىالتلمودا-3

النثروأننفسهلإرمياءهوإرمياءسفرفىجوداموالشعرانالتلموددارسوا14-يعرف

آخرين.أوالكاتبلبار!

2343:3،6.،13،3637-91!5،8،01،،1636:4،،أ23:133،إرمياء15-
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اهالت!لهـلتمأملأ

إلظأمن،القضئلإ/

إ!وإ!أو!إن!إلم!ي!

!.م..!!.لم!!هـ

المجهولةالفترة

منالرغمعلىودلكمحيرالغزاتمتلم.ق587!ارت!أعقبتالتىالفزةإن

الصعبمنأنهكمحدسابقا.وصفتهاالتىالأخرىالفزاتماتبكثيرإليناأقربكونها

الكثيريقدملاالقديمفالعهدالمصادر،قلةأولهما:سببينإدىذلكويرجععنهاالكتابةجدا

جيكعنقليلاالقديمالعهديحكى.الأتري!الا!تشافاتقلةعلىعلاوةالفترةتلدعن

لجرابالايامواخبارالملوكاسفارفىالتاريخفينتهىيهوذا.مناللاجئينوعنالنفى

!ماعاما.خمسينبعدالقصةتحكىفإنهاونحميا()عزراالتاريخيةالاسفارأماالمملكة

دانيالحياةفىالأحدأتبعضإلىيتطرقلكنهالسنواتبهذهدانيالسفريهتم

الفترةتلكعنماتالمعلوعلىللحصولوسيلةأفضل.مةالأبمصيريهتمولاوأصدقاله

.وحزقيالإرمياالأنبياءأسفارمنأجزاء!يبدوماعلىهى

نحرفولاوبابلمصرف!المنفىمصيرعنالقليلالأتارعل!النايكشف!ذلك

جارةأدومأنإلىاهدالشوتشيرنفسها.يهوذافىالنفىسنواتفىحدتمابالقئحيد

جزءاواقتطعتيهوذاإحتلالعلىبابلساعدتبلالطيببال!ارتكنلمالقديمةيهوذا

والتىالشماليةبالمناطقالاحتفاظفىاستمرواالسامريينأنأيضانعرفكما.أرضهامن

الذيناليهودعددعنكافيةمحلوماتأىلديناوليس.إسرائيلمملكةيومذات!انت

حياتهم.!انتو!يفيهوذافظلوا

الوضعتصورصعوبةهووتناولهاالفترههذهمناقشةمنيصعبالذىالتانىالسبب

أبناءوتنهاروهىالمدينةالقدسعندافعتالتىألأسوارتصورنحاولونحنآفذاكالقائ!ا

عينىوتفقأعينيهأماميتلجونالملكوأبناءيعدمونالدينورجاليحرقونو!مالشعب

استطاعواكيفيفعلوا؟أنالمنفييناليهودعلى!انماذابالقيود.مكبلوهوالملك

كانواماذا؟البابليينمعالاندماجوعدبمقومية!جماعةهويتهمعلىالحفا!ظ

الصمود؟أجلمنيحتاجون
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الت!)51هـثتماملأ

الدفي

للشعو!كانفقد،الدين!ان-يبدوماعلىالوحيدوالعنصر-عنصرأهمإن

الوتني!ديانالأهذهميزوالذى.الخاص!أديانهمتلك-اللابليوناحتلهاالتىخرىالا

فىالرياجإلهكانحيتبعض!معوالاندماجالتكيفعلىقدرتهاهوالقديمالعالمفى

إلهجوهرهمفىوجميعهمبعل!نعانوكىزيوساليونانوفى!رد!يسمىبابل

فىوأفروديتح!عانكىعشتروتبذاتهاهىالنهرينباللأدفىعشتروكانتواحد.

المستعبدةالشعوبع!تيخفثفالوتنيةالآلهةبينالتبادلإمكانيةو!انت.إلخأليونان

إللاهناكيكنفلممختلفة!انتيوذاأبناءدياندلكن.لهمالمحتلينديانةقبولعملية

تلكفىلهوذاديانهمميزاتحولمختلفيرألباحتونومازاليهوا.يضاهىالوتنيةف

؟قادراإلهايهوا!انوهلالحديت؟بالمفهوملوحيدقيدياتةبالفعل!انتوهلالفترة

ديانةبينالدمج!انلقد؟أهميةأقلأخرىالهةلقبولمستعدينيهوذاأبناءكانوهل

هوبلالطبيعةقوىأحدليسكهو،مستحيلخرىالأالوتني!الدياناتوبينيهوذاآبناء

!انالمنفىفىوكذلك.الطبيعىالوحودخأرجوهوالطبيعةقوىعلىينسيطرالذى

تمسكهمبصابةقصدغيرعنأوقصدعنسوأءالقوميةبالديانةيهوذاأبناءتمسك

العرقيذ.بهويتهم

المنفىفىالحياة

وآهادئةبابلفىحياتفم!انتلوحتىالمنفىمىبالراح!يهوذابنوشعرهل

واعتادواالوطنالىحنينكاعنالمنفيينجماعذأعربتفقدمصيرهممعتعايشوالوحتى

أدبيةتعبيراتلأحاسمسهموأعطوا)1(مصيرهممرارةتذ!راجلمنأيامخمسةصيام

علىالمثالسبيلعلى،يحتوىالمنفىكأدب.القدي!العهدفيمختلف!أماك!فىحفطت

الجزءويعكسلبياء.الأأسفارمختلف!واجزاءإرمياالمزاميرومراتىسفرمن137المزمور

منالثانىوال!هـءحزقيالسفرويعكس.مصرفىاللاجئينحب،ةإرمياسفرمنخيرالآ

وبالمرارةملئكبعضهفرح!عنيعبرأدباليسوهذا.بابلفىالمنفيينحياة!شعياءسفر

ذلكعلىمتالواصدق11أخطأنابالطبعهدا؟لناحدت"لماذاثعتلتعبيراهمعظمهيحمل

ببلأنهارعلى11ةالمنفىمشاعرصكيديعربوي!وذامنشاعر!تبهوالذى137المزمور

لأنه-اعوادهاعلقناوسطمافىالصفصا!على-م!قتذكرنا!بد!اايضابكينا.جلسناهناك

ترنيماقمقلنارنمواقانلينفرحايممالوناومعذبوناترنيمةك!الألمسبوناالذفيسألناهناك

ليلتصق.يمينىتن!سأورشلي!يانمهميتكإنغريبةأرفافيالربترني!ةنرنم،كيفصهيون

يومأدوهملبنىربياأذكرفرحماأعظمعلىاورشليمافضللمإناأذ؟كلفيلمإنبعنكىلسانى

الذيجؤائكيجانربكلمنطولىالمخربةبابلبنتيا.أساسهاإدحتىلا!إ.اهدواالقائلينأورشليم

11.الصخرةبهمويضربأهـمننالكيممسزدلمقطوبى.جازيتنا
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bOامب!هـثتم!الت!

جيرانأدومأبناءحولمريرةملاحطةبدأن!مالبابلحباالمزمورهذأيظهر.لا

نعلمفنحنأيضا،مصرهبطواالذينيهوداابناءمصير!ذلكالعدو.ساعدواالذينيهودأ

وذلكالنيلنهرلجوار!ايف"مدينةفىسكنوايخهوذاابناءمنالمرتزقةمنجماعة!-

الاطريقهافىالمنميينجماعةنقليهودىجيش:أنوإرمياالملوكسفرروايةيناسب

مصر.

وكا!قوملك،الهيكل،الرب

تكنلم؟الربوبينالمنفييناللاجتينبينالعلاق!تكونأنيجب!ان!يف

فاللأهوتالخالصةالنظرقيللمناقشهموضوعا،الوقتهذافى،الللأهوتيةالتساؤلات

الوضمعمعلناقضتالرببهاكهمواالتىفألطريق!.البعضببعضهمايصطدمانوالتاريخ

فىالشعببينمادايكوفىمكتمياقوإلهايهوا!انفهل،أنفسهمفيهوجدواالذى

الربترنيمةنرنم:"!يففيقول137المزمورمؤلفالسؤالهثاط!؟إلهبدونالمنفى

!هذهلكارثةسمحفلمادا!ذلك!انوإنعالميا،الهيهواأنأو؟اا.غريبةأرضفى

تركفلماذا!للاللعالمحقيقيال!يهواانفلو،البداقينقطةهىهذهبالحدوت؟

الجماعةتكنلم؟المنفىالىوشعبدوالكهنةالملكيخرجووهيكلهيدمرونالبابليين

هىيقبلونهاالتىألاحاقيفإنلذلكيهوا.منأقوىالبابليينأنتصديقعلىقادرةالمنفية

الأخرىالآلهةوعبدواالربمعالعهدعلىيحافظوالملكونهمبسببهمحدتتالكارتةأ!

ومنالعهد.لعنةتنفيذأجلمناستخدمهميهوايدفىأداةالاهمفماالبابليونأما

مشكل!هنا&!انتلكن.بالذنبالشعورهوالواحدبالإلهللإيمانالمنطقيةالنتانج

ايف"1حماعةبنتلقد؟الربيعبدأريمكى!يفالهيكلخرابوبعدفالآن،حقيقية

سفرفىورد!ماالعبادذبمر!زيهالوصاياخالفوافقدوبذلكمعبدامصرفى

!انالمعبدذلككىانههىيف"معمد"فىحدتتالتىالشاذةالظواهرومن.التتنية

أخر!أماكنفىداليهويتحمسلم.أنتىوالآخرذ!رولالأآخرانوإلهانالربيعبد

ل!االميلادقبلالحامسالقرنفى"يف"فىالمعبدتهدموعندماالفكرةلهذهالعالممن

أحد،حزقيالالنبىرألىفقدبابلجماعدعنأماجديد.منببناللاالمساهمةفىيسأرعوا

بماتفاصيلهبأدواالجديدالهيكلوصفوقدالقدسفىللثيكلالحديدالبناءالمنعيين،

الفعلي!والمشكلة31(أبدابناءهيتملموصفهالذىالهيكللكن.الدقيقةالمقاييسذلكفى

يهوأحازالملككان؟المملكةغياببعدالشعبهذامسؤليةسيتحملمن!انتالتانية

ولابابلفىممفيين!اناوصدقياهويهويا!ينبينماهناثوماتمصرفىمنفى

سراحأطلقفقدالتانىالملوكسفرفىذ!ر!مالكنصدقياهومصيركانماذانعر!

الكهنلافقدملكا،عادأنهيعنىلاهذالكنسرهأمنشن!37بعدسجنهمنيا!ينيهه

لتقديممكانهناكيكنلمأنلاذلكومعنىاهجلاوهونشاطهممركزكذاث

يختلفونمالديهميكنولمأشغالهمومعطمودخلهمسلفتهمفقدواكما.اغرا!ينا
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التلأ)51هـلتماهن!

رإباختصار.هارونأبناءمنوالكهنةموسىأبناءمنالكهنةالقدماءمنافسيهممععليه

المنفيونأضطرفقد،كبيرةتحدياتأيضاخلقلكنه،وأزماتمخاوفخلقيهوذاخراب

و!انالالهمععلاقتهمجديدمنيصيغواوأنالذاتيةصورتهمجديدمنيرسمواأن

ملكيذغيرزعامةتحتيكونواوأنالهيكلبدونيهوالعبادةطريقةعلىيعترواأنعليه!ا

حسمأيضاعليهم!ان!ماالعطمى،الدولبينعرقيةحأقليةالحياةيتعلمواوان

النمىمنفقصاعاماخمسيروبعد.سقوطهمذ!رىمعيتعايشواوأنبالوطنعلاقته!ا

لوطنهم.العودةلهممسموحاوصارالنفىإنتهىفقديصدقلاماحدت

الغهوكهعصر:فارسملك

دلكمنذأصبحتالتىويهوذامصراحتلوا!ماموا.538عامبابلالفرساحتل

الأ!بر،!ورشهوفارسحا!م!ان.فارسوهىإمبراطوريهأقوىمنجزءاالحنن

!مايهوذا،إدىبألعودةلليهودسمحبابلعلى!ورشفيهانتصرالذىالعامنفسوفى

التىالأدوإت!لوأعادجديدمنوهيكلهمبلدهمببناءملكىبأمر،للمنفيينسمح

ماذاالقديمالعهديفسرلاادعديدةلأسبابالعهد،تابوتباستثناءالهيكلمنسرقت

الأتارعلمينجحلم،والعشرالوصاياحيتالعهدالواحداخلهفالذىالعهدلتابوتحدت

العصرذلكفىلخزأولالعهدتابوتأختفاءويعتبر.الإشكاليةهذهعلىالضوءإلقاءفى

وانقلهت!االعهدتالوتبأنشواهداىتوجدولاالقديمالعهدفىالكبرىالألغازمنوهو

عدمأومصيرهمعرفةوعدمالعهدتأبوتاختفاءمتل!شارةتوجدلابلإخفالهأوتدميره

!!.التاريخهذاحتىمكانهمعرفة

!ليعدولمالقصةصبساطةبكلالقديمالعهدعالمفىشئأهماختفىقد

ن!هـفانعليناال!حثأهدأفأجلهـنالأساسفىوجودله!انإنونتساءلوجود!!

الأياموأخبارالملو&أسفارتذ!ر!ماالهيكلفىتصفهالسابقةالتاريخيةالأسفارأن

داخليةغرفةلمحىالهيكلافتتاحميوسليمانوجدهالعهدتابوتأنجد(واضحبشكك

ولاعمالالأأسفاركىدائمبشكلالعهدتابوتيظهرولاالحينذلكومنذ،الأقداسقدس

قصةفىأيضايذ!رلمآنهكما.الهيكلتخريببعدعليهالعتورعلىدليلأىيوجد

قيم!.آقلأخرىأشياءذكرتحينفىيهوذاإلىالمنفيينعودة

الجديدالهيكلهذالكنجديدمنالهيكلببناءالقدسإلىالعائدةالجماعةقاكمت

التماتيانفس!،هىداخلهكىالكروبيمتوجدلم!ماالعهد.تأبوتعلىيحتولم

قدلهـ!!ان.التابوتمعتظلأنامفروضامنوالتىذهبيةبأجنحةالمجنحةالكبيرة

!تالبحثبعمليةذلك!ليتعلق)،الج!خاغرفةعنعبارةالثانىالهيكلفىقداسالأ

فوفقاداودنسلاختعاءهوالعصرذلكفىالمه!االتانىواللغز(.القديمالعهدكأتب

!وزروبابل!شيشبأثاراتنانتزعمهمبابلهـتالعائدينأنونحميا،عزريالسفرى
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الت!)51هـلتمإمبأ

سفرفىزروبابلذ!روقديا!ين.يهوالملكوكذلكالملكداودنسلمن،!لاهما

).(الفزهنفسفىتنبئااللذينوزحرياحجى

ىألديناوليستراعرسفرمنالخامسالاصحا!بعدوزروبابلششباتارلايذكر

حالةفىومثلما.الملكي!الأسرةلتاريخآخرشرحيوجدلاكمااختفائهماعنمعلومات

نسلمصيرعنتريةألاالمصادرأوالقديمالعهدمصادرفىإشارةأىتوجدفلاالعهدتابوت

الفترةنفسفىتمامااختفتأنهاويحتملقوتهاتفقدبدأتنفسهاالنبوءةأنكماداود.

هىتختفىالانبياءلكنزروبابلأياميتنبئانوزكريافحجىالكبارالانبياءعهدولىفقد

.الملوكمثلأيضا

وبابلمصرفىالشتاتمنعاماالخمسينخللالللأحداتتفاصلأىنجدلا

!ثيرةأخرىأشياءواختفتالنبوةواختفتالملكيةوالأسرةللأمةشئأقدسوأختفى

جد(.غامضاالعصرذلكويبدو

أمهناكالغالبيةبقيتوهليهوذا؟إلىعادواالذينبابلفىالمنفيينعددهوما

587عامشخص0046إرمياخ!3سفرففىمرتبكةالقديمالعهدفىالأعدادإن؟عادت

يشيرلكن()شخص00018أنهميذكرالملوكسفروفىبابلفىالنفىإلىالميلادقبل

منالعائدينأيضاضمفهلفيهمبالغاالرقمهذايعتبر)6(.شخص04636عودةإلىالسفر

الميللادقبل733عامآشورإلىنفواالذينإسرائيلأسباصامنالمنفيينضمأممصر؟

يهوذا؟أبناءمعواتحدوا

عادعندمايهوذاأرضفىعاشمننعرفلاكما،نعرفلاأنناهىالإجابة

لكن.لايبدو،ماعلى؟وبابلمصرفىالمنفىإلىالشعبجميعخ!ءفهلأليها.المنفيون

هنا&؟.ظلواوكممن

الموعودةالأرضالىالعودة

و!يفإليهاالمنفيينعودةبعديهوذافىالحياةتطورعنجداالقليلنعرفنحن

.م.ق1\0عامالفصحعيدفوافتتحوهالثانىالهيكلبناءمنانتهواوقدبنائها.بدأوا

وهلالهيكلمقاييسنعر!لانحن)7(.إرميالنبوءةتحقيقاذلكإعتبرالبعضأنويبدو

وأالعهدتابوتفيهيكنلمأنهنعرفلكننالا.آمالأولالهيكلحجممثلحجمهكان

منيستوحىعظمالاالكاهنكانعبادذأدوات)وهىالتوميمأووريمالأأوالكروبيم

الكاهنأننعرف!ماالمزجم(سؤالكلعنالإلهىالإلهامسليمانهيكلفىخلالها

موسى.أبناءمنوليسهار،نأبناءمنو!انالهيكلفىعملالأكبر

ذلكفىكاتواحيثالهيكلفىالكهنةأصلحولالمصادرذكرتهماجدأالمهممن

الحينذلكومنذشرعيين!هنةالاخريناللاويينباقىيعدولمهاروننأبناءمنالوقت
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التو)51هـدتبامن!

انتهى.المقدسالعملفىهارونابناءيساعدونأقلدرجةمندينرجالصاروافصاعدا

منالكهنهلصيبسالنصرو!انهار،ت،ابناءموسىابناءبينالطريقةبهذه،الصراع

القدي!ا-العهدصياغ!علىالكبيرالأثرالنصرلهذاو!انهارونأبناء

سيطرواقديكونواانيحتملالكهنوتيلا؟السيطرذعلىهارونأبناءحصلكيف

بينهمومنالكهانةعلئالمسيطرينلفواالبابليينلأنوذللىالمملكةسقو!أتناءعليها

الذيناللاجئينمن!انواموسىأبناءمنالكهن!انويبدو.النفىإلىهارونأبناء!هنة

من!اهناالمؤ!دمن!انوالذىإرمياالنبيبينكممن!ان!ما،مصرإدهبطوا

يهوذأإلىبابلمىالمنفيوررجعوعندما.مصرفىاللاجئينمنو!انموسىأبناء

تمكنهمرفيعةمكانةلهمآصبحتهارونابناء!هن!أنفىشكفلافيهاواستوطنوا

ضدالمعركذفىسىموأبناءمنالكثن!ظهورلعدمأخرسببائكاهن.وهناكتحديدمن

الآن.لبابللتأييدهمعرفوأ،عنهم!متحدتوإرميا،موسىأبناءأنهوهارونأبناء

المعارضونوهمالك!انةفىهارونأبناءتعيينالفرس!للبابلالفرساحتلالوبعد

هذاوكلجديدهـ!ليهوذابناثهموهوهارورابناءلنجاحآخرسببوهناك.للبابليين

عزرا.يدعىواحدشخصبتاتير

عزرا

موسىوهماللشرائععنهماوضعهماعرفاالقديمالعهدفىفقصاشخصانهتا&

أولوصولمنعام08بعدالميلادقبل485عاميهوذاإلىبابلمنعزراوصلوعزرا.

منكانأنهالقديمالعهدلنايحكىو!اتبا!أهناعزراوكانالمنفيينمنمجموعة

مواهب!ارتبطتحيتعادياكاتبايكنلمعزراأنالقديمالعهدويضيفهارونأبناء

موسى.توراةوهىخاصةواحدةبوتيقة

رسالة11والثانية"سىموتوراةاولىالأمهمتانوتيقتانومعهالقدسإلىعزراوصل

طلباسلطةواعطاهيهوذأفىلهممتلاعزراعينالذىارتحشسمت"فارسملكمن

الغراماتفرضسلطةأعطاه!ماوالقضاء".القانونإسرائيلبنىيعلموأنالربشريعة

علىتحتوىنحمياوعزراسفرىفىلذلكإساراتوهناك.بالموتبلبالسجنوالحك!ا

احضرعزراأنيلدولذلد)8(والكهنوتىوالتتنوىوا!لوهيمىاليهوىالمصدرمنمادة

عزراأعطىنعرفها.التىبالصورة-الخمسةالتوراةأسفار-كأملةالتوراةبابلمنمعد

اقوىفارسملكأيضاعينهالذىنحمياالحا!مإلىالسياسيةصلاحياتهمنجرءا

عزرامنكلار!زالفارسىالحا!ملجمايةوبتمتعهم.آنذاكالعال!افىحاكم

جديدمنالقدسمدييةأسوارببناءوقاماايديهمافىكثيرةصلاحياتونحميا

وفى.زوجاتهمتطليقعلىجنبياتالاأزواجوأجبرواالسبتميوعلىالحفاظوفرضوا

فارسمملكةفىولايدبلحرةدولةيهوذاتكنولمالشعبزعماءهما!اناالمللىغياب

فارل!!.ملكاشرافتحتالحا!م!السلطةبمتابةكاناونحمياوعزرا
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الت!لاههـثتمامب!

وتوراةهيكل

فالهيكل،الثانىال!يكلبداي!كىلححالقدسفىالعبادةتر!يزالىالتطلعإث

وهيكا!واحدإلهويوشياحرقياحلموتحققآخردينىمر!زأممطينافسهلماصتانى

في!عاشالذىقتالوفىتحطهاانهللحدالعيدمصرفىيف""هيكلو!ان؟احد

فىالماءبواقيعندالشعبلجمعلقومعزرا!انعيادالأوفى.القدسفىالكاتبعرزا

أخرجالمناسبةبهذهالبلادآطراف!كمنالكتيرورفيهحجالذىالوقتفىالقدس

الشحبفيهحددالدىالعهدكمراسمتمتذلكوبعدالجميعأماموقرأهالتوراة!تاب

.التوراةفذكركماربهنحوالتزامه

ومصادرالقديمالعهدمصادركىالتانىالهيكلبدايةفىالتجديدفزةتوصف

لماذا؟.قبلمنيكنلم!ماللتورأةمخلصافيهاالشعب/كانفزةبأنهامتأخرةأخرى

بالتورأة!بيرأاهتماماأظهرواوأنهمواسعةسياسيةسلطةللمهنةكانأنهنعتقد

بنىقلبإلىاقرباصبحتالتوراةانيحتمك!ماالأولالهيكلأيامفالملوكمنأ!مر

باعادةالسبىم!للعائدلقودافعابمأضيهميربطهمعاملااعتبروهاالذينإسرائيل

عريقماضتراتبملكي!الإحساسللشعبالتوراةأعطتتاريخىوكعملالبناء.

للحاضرالتاريخىالعهدفىويساهميعود!يفللشعبأوضحتقضائىوكنتاج

.دالمتجك

فىالمصادركلتوحدتكيفعزرا؟يدإلىالتورأة!تابنسخةوصلت!يف

عندماسنة؟0035قبلتلقاهااكبموسم!!توراةنشرهاأستطاعوكيفواحدعمل

حينمذسنعرفواحد؟سفرفىالمصادر!لضمومنالكهنوتيالمصدرألفمننعرف

ذلك.منأكتروربماالأسئلةهذهعنالإجابة
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هوا

الت!لاههـلتبمل!

الثامق:الفصلمش

.8-7كرياز

34-04لحزقيا

47.،13:ا،7:7نحميا5:3،14،16،،11،3:3،3:8،4:3،3،ا:8عزرا

9،01،،46:7ز!ريا،431،33،،13،143:3،،1:احجاى

34:14.الثانىالملوك،5303:إرمياء

.:364عؤرا

ا:ا.عزرأ،32ة36الثانىيامالأاخبارا،51:اإرمياء

78،الفقراتانظرالمصادر!لتختلصاالتوراةقراءةبعدفهناك)9(نحمياأنظر

منتأخذا3الفقرة،الكهنوتىالمصدر17اليهوىالمصدر15،التكوينمنخوذةافى

تأخذ35أنفقرةالإلوهيمى.المصدر03:32والخر!اليهوىالمصدر91:.3-الخروج

التتنوى.المصدر6:11التثنيةمن
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الت!لاههـثتبمل!

الع!فالق(،إفقاا!1ا

!فىحايط!إ

النصوصمنحمعتالتىالشواهدأي-بالحقائقمرتبطاالآنحتىعملي!ان

فىمعروفهوما!ل!شفتمكيفاستعراضوليس-الأتريةا"لا!تشافاتو!ت

منآكترواستنتاجاتشواهدأقدمآنفضلتلانيالاتجاههذااخزتاغد.الموضعهدا

البحتعمليةاتناءحدتخاطئاانعطافاالانأسجلآنعلىلكنالبحتتاربخأستعراض

البحتعمليةعلىالخطاهذان!يطروقد.القديمالعهدمؤلفمنسؤالعنالإجابةعات

معظمهميزلولا-بينهممن-زأناالقديمالعهدباحتيمعظهـااعتقدفقدعام.مائةلمدة

منه.بجزءالأقلعلىأوبهيؤمنون

معخلافمحلليستالنقطةوهذهجدا!ميرالموضوعهذافىالخلافإن

فىالأحداتتن!لسلأسردأنالضروريمنأيضا.الناقدينالباحثينمعبلفقصاالمتديننن

نأأحياناالغريبمن.الحلأناأعتبرهطريقفىدوراتلعبلأنهاالمضللالتحولقضية

نستخدمأنأو،الحقيقةإلىالنهايةفىالوصولأجلمنالخطأطريقفىنسير

فى!ثيراإيأهممخالفتنارغمالماضيفىالقديمالعهدباحثيتمجدال!جاالمصطلحات

ذلك.فىالفضللهمأنهمنذ!رأنيجبأنناإلاالنظر،وجهات

المصدر!اتبهوي!حولكانالشديدالخلافأثأرالذىالرئيسيالسؤالإن

العصرفى!تباوالإلوهيمىاليهوئالمصدرأنالأغلبيةلدىمقبولاكان)&(.الكهنوتي

التتنوىالمصدرأنلحوكبيراتفاواهناكو!ان(وإسرائيليهوذاالمملكتينأيام)السابق.

مجموعةكتابأو!ات!تحديد!أنتجداالصعبةالمهمةلكنيوشياعصرفى!تب

نإحيثمصدرأحبرهوالكهنوتيالمصدرإن.الكهنوتيالمصدرفوالقصصالتشريعات

الأولالإصحاحفىالخلققصةيضمفهوالأخركا.الئلاثةالمصادرطولمثلتقريباطوله

مصرمنوالخر!ءويعقوبإبرإهيموقصصالطوفانقصةوروايةالقديمالعهدمن

اليهوىالمصدرلقصصمكررةقصصمعظمهاوهىالصحراءفإسرائيلبنىورحلات

ثلاتينالىتصلحيتللتشريعاتجزءأ!برالمحمدرهذايضمكماالالوهيمىوالمصدر

عنالبحثعمليةارهىوالمشكلة،اللاويينسفروكلوالعددالخروجأسفارفىإصحاحا

لخطأ.بدأتالقديمالعهداجؤاءمعظممؤلفهوية

لخطأا

1833عامنتمزاوسبمفىرويسإدواردالاستادالقاهاالتىالمحاضرةفيالبدأية!انت

فىتطهروالتىالكهتتشريعاتإلىيتطرقونلاالأنبياءأنتلاميذهأمامأوضححيت
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التوداههـثتبم!

بأنهمانطباعاتزكولاالكهنوتيالمصدرمنتقتبسنبياءالأأنويرىالكهنوتىالمصدر

عصرالأنبياءعنذمتاخرالتشريعاتمجموعةأناستنتجلذلك،بوجودهعلمعلى

الهيكلعصركىاىالتنبؤعننبياءالأتوقفعندماظهر،رأيهفالكهنوتيفالمصدر

التانى.

فىالأولىالمرحلةثوالنبوءةعىمتاخرةاطشريعاتامجموعةبأنالتحديدكان

حتىعاما46وانتطر!تابةالنقديهالاراءهذهيعرضأنرويسخشىلقدالخ!أ.هذا

.بمفردهالفكرةولسرسبق!تلاميذأحدلكنالموضعحولمطولابحتاا987عامنشر

وفىهو.ألجاتهاليهاوأضافاستاذهبأفكاراقتنعوالذىجراف!ارلهوالملميذهذا

عصرفىتدوينهتمقدالتتنوىالمصدرأنأستنتاجإلىالباحثونتوصلالفزةنفس

المصدرمنأجزأءواختارل!!ر!يزةواستخدم!التجديدهذاجرافوأخذيوشيا

منهاوأيالتتنوىالمصدرمنأقدممنهااىيرى!ىوالكهنوتىوالإلوهيمىاليهوى

وهذاالتتنوىالمصدرقبلتدوينهماتمقدوالإلوهيمىاليهوىالمصدرأنواستنتج.أحدت

مجموعةمنا.لا!برالجزءنرويساستادهبعدجرا!زعم.اليومحتىالسائدالرأىهو

جرافلكن.التانىالهيكلأيام،متاخرةفترةفىالتتنوكماالمصدربعدكتبالتشريعات

نطامفإنالصورةلهذدوفقا.القديمالعهدفىإسرائيللتاريخجديدةصورةإق!ح

وليسالقديمالعهدعصرلنهايةتطوراكانوالهيكلالكهانةومركزيةوالعبادةالقانون

مشكلةأتارتالنفىبعدماجماع!إلىالكهنوتىالمصدرمؤلفنسبةفكرةإن.بدايته

فىالديانةفيهاوتركزتالكهندفيهاسيطرالتىالفزةهىهذهكانت.حقيقية

فيدتر!زتالذىالعصرفى!تبقدالكهنوتىالمصدرأنلوهو:السؤاللكن.الهيكل

الكهنوتىالمصدر!لفىالهيكليد!رلافلماذاتامبشكلالهيكلحولالدينيةالحياة

عندلهالهيكللبناءشعملابتوجيهلموسى!امريهوافيهيطهرلاكماواحدةلمرةولو

واحدقأنونالكهنوتىالمصدر!لفىيوجدلاكما.الموعودةرضالأإلىوصولهم

والكروبيموالمذبحالعهدتابوتو!ذنكفي!لوجودونوالكهنة.الهيكلإقأمةيذ!ر

للهيكل.واحدةلمرةولوذكريوجدل!لك!خرىالأالمقدسهوالأغرضوالتوميموالأوريم

قدالهيكلأنزعموتحليل!فىحاسماحلاالهيكلوجودعدملمشكلهجرأفحل!ان

لكنبالهيكليسمىلافهومستتر.بشكاطلكنعديدةمراتالكهنوتىالمصدرفىذكر

المسكن.

العهدتابوتفيهايس!!!ىالصحراءفىسئموأقامهاالتىالخيمةهووالمسكن

وأاليهوىالمصتركىيذ!رولممراتتلاتا!لإلوهيمى!المصدرفىالمسكنذ!روقد

فالمصدرمرةمانتىصا!ترالمصندهـالكهموتىفئذ!رأنهحينفىالتتنوىالمصدر

بشكليظهووهو!!المرتبصتنوالتشصهـلعاتوبنائ!منهاالمصنوعالمواديصووالكهنوتى

يحتبروذلكالشعباجتما!تحلفبءوتجرىتىالكهنوالمصدرقصصفىمستمر

نفيرونبعدهحاءومرحرا!ماالكهنوتى.المصدرروايذكىومر!زيامهماعنصرا
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التو)51هـلتمأم!

أوجدهاقصةعنعبارذابتداعا!انالمسكنأنزعمحيتوجودلهيكنلمالمس!ت

لمجموعةقانونىاساسإعطاءالشخصهذاوأرادالتانى،الهيكلايامعاششخص

التشريعاتهذهيعصىاولكى،الوقتذلكفىالكهنلاصاإحفكانتالتىالتشريعات

هىهذهأنإكقرائهانتباهالمؤلفوجه،المقدس!السلطةويمنحهاالعريقالماضىطابع

حاللآهىهذهكانتباختصارسيناء.جبلعلىالربمنموسىتلقاهاالتىالتوراة

قصةالمؤلفيحكى!يصوهىأخرىمشكلةهناكحالأىعلى.التزييفمناخرى

بنائ!ت!اوالذىالهيكلبناءعدمرغمالهيكلعنتشريعاتموسىعلىالربفيهايملى

تشريعاتبأناللاسيؤمنأنأجلمنذلكعام؟مالةبمنبأ!ترموسىموتبعد

يربصاشيئايختلقأنالثانىالهيكلمؤلفعلىيجبفكان.موسىكتبهاقدالكهنلا

الشئ.ذلكهوالمسكنوكانالهيكلبعصرموسىعصر

وبعدحولهالتشريعاتنظامووضعالمسكنموسىبنىالمؤلفهذالروايةطبقا.

محل!.وحلالهيكلبنىحتىالرئيسىالعبادةمكان!ونهفىالمسكناستمرمزسى

فىالمسكنتشريعاتواستخدمتالهيكلالىالمسكنمنالعهدتابوتنقلت!احينئذ

مؤلفأوجدهامختلقةقصةالكهنةمسكنقصةأننرىالروايةلهذهوفقا.الآنالهيكل

بناءتأييدأجلمنذلكالسبىبعدماعصرفىعاشالذكلاالكهنوتىالمصدر)مؤلفو(

عصرهم.فىالقدسفالكهانةوتركيزالهيكل

)36(الخروجسفريصف!!ماالمسكنانهوالفكرةهذهايدتالتىالتبريراتأحد

سنلاأربعينلمدةالصحراءفىحمل!يصعب!انأندحتىحجمهفىجدا!بيرا!ان

أنهالدارسون.حددوالهيكلالمسكنمقاييسبيرالمقارنذمنآخربرهانهناك.التيهمن

سفرأما.العرضأذحوعشرةالطولذراعا03المسكنمقياس!ان36الخر!3لسفرفقاو

.العرضأذرمعشرةوالطولذراعا06!انتالمسكنمقاييسأنيذ!ر)6(ولا!الملوك

الهيك!عرضونصفطولنصفالمسكن!انفبذلكمتماتلةنسبللبنائينو!ان

للهيكل.مصغرالموذجاالمسكنذلكالباحثونواعتبر

ظهرو.الثانىللهيكلرمزاالوهميالمسكناعتباركانتالخطأمنالتانيةوالمرحلة

القديمالعهدلحتعالهفىمكانتهو!انتوزنفلهايوليوسالبحتمسرحعلى

معظمتركزت.الاجتماععلهـافىوبووماكسالنفسعلمفىفرويد!مكانة

والآخري!فيتهودكطجرافأستنتاجا!واستخدملهالسابقينعلىكلهاوزنبراهين

أممتفيثايقبللمالتىالأماكنوفىأوروباأنحاءجميعفىالكبيرالتأتيرلمؤلفاته؟!ات

و!ان.!بيرةبدرجةفلهاوزنصيتوذاعالاقتناعفىالعامةوبدأال!تهديم،للعهدنقد

فىو!تبالطلابعلىالكبيرتأتيرهجريفسفيلذفىوظيفتدمنأستقالتهأسبابأحد

أستتهاستلا:

-1f1-

http://kotob.has.it



التائاههـثتطهبأ

القديم،للعهدانعلمي!ؤيةبالااهتممتلاننىلللاهوتاعالمأ!ونأناخترتالقد1

التبشيري!الكنيسةلخدمدتلاميذهيعدأناللاهوتعلماستاذعلىأنهتدريجيالىواتضح

منالرغموعلى.العكسعلىلكنينمخى!ماالعملبهذاأقوملاأننىيبدوماوعلى

)!(.اوظيفتهمايستحقوا!ىتلاميذمم!قدرةمنأضعفأننىإ!تحمظاتى

والتثنوممطوالإلوهيمىاليهوىالمصادرحددلقدعمللا؟فىمؤتراكانلماذا

فىذروتهإدىالحرناهـجهذاووصلالقديمالعهدلتاريخجيدابرنامجاوأعدوالكهنوتى

رويسافتراضفلهاوزنفيهاقبلالتىاللحظهوفىالكهنوتى،المصدروتشريعاتقصمص

للهيكلرمزاإل!يكنلمالمسكنبأنجرأفزع!اعلىووافقالأنبياءبعدتأتىالشرائعبأن

حولالعبادةتركيزوتاريخللغز.المفتاحهولدي!المسكن!انفقد.الصورةا!تملت

المؤلفين.تاريخمفتاحهو(الهيكلهوالمسكنيكون)عندماالمسكن

اليهوىالمصدريعاتتشرومجموعةقصصفىدةالعبمركزيةفكرةتوجدلملماذا

ناشخصأىيستطيع!انحيتللسامرةالسابقةالأيامفى!تبتلأنهاوالإلوهيمى؟

لأنلماذا.؟بشدةالعمادةبمر!زيلاالتتنوىالمصدرطالبوقدشاء.أينماالقرابينيقدم

وضرورةالحبادةمر!زيةفكرةطرحتمعندمايوشياعصرفىكتبالتتنوىالمصدر

مستقرذكانتنهالاالعبادةلمركزيةيدعلمالكهنوتىالمصدر!نفلهاوزنقالتنفيذها.

فىإنهحيثالكهنوتىالمصدروقصصالتشريعاتمجموعةمنذلكويطهرومألوفة

لأنلماذا؟،القرابينتقديميمكن(الهيكل-المسكن)فىالأرضوجهعلفقصاواحدمكان

تقدمالقرابينأنالواضحمن!انالتىالفزةفىالتانىالهيكلأيامفىكتبالمصدرهذأ

فقصا.الهيكلفى

إلىالكهنوتىالمصدروقصصتشريعاتتطرقماهىالخطآمنالثالثةالمرحلة

ذاته.تلقاءمنمفهوماأمراكانلوكماالعبادةمركزية

الكهنوتىالمصدركىالقرابينقائمةففىأخرىتبريراتالروايةهذهلمؤيدى!ان

التثنوى.أوهيمىاللإلوأواليهوىالمصدرفىذ!رلهايوحدلاحيثوالإثمالخطاقرابين

السبىتجربةبعدوالإتمالخطأقرابينتقدمأنالمنطقىمنبأنهذلكفلهاوزنويفسر

بهمحلتالتىالكوارثنبئلإيماشهموذلكبالذنبالشعبشعرفقطوالسبىالخرابفبعد

منمؤلف!تبهالكهنوتىالمصدربأنآخربرهانإلىالسببهذاوتحولاخطاؤهمسببها

الثانى.الهيكلعصر

السنلاراسباسمعيديوجدالكهنوتىللمصدرفوفقاالأعياد،قالمةفىكذلك

اليهوىالمصدركىيذ!راتلاالعيدان،هذان،أيامبعشرذالغفرانيومقبلوهوالخريفى

هذهإنفلهاوزنقال.الذنوبتكفيربصوممرتبطانوهماالتثنوىأوالإلوهيمىأو

والسبى.الخرابظلفىبالذنبا1ي!وسبصاأبناءفيهاشعرالتىالفترةتعكسألحقيقة

أيامالكهنوتىالمصدرمؤلفعنالبحتبوجوبالقانلالتخمينأيدتأخرىإشارةهناك
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الت!لاههـثتصأه!

علىأنهغيرارميا،مثل!اهناحزقيال!أدا،حزقيالسفرفىوذللىالتالىالهيكر

!تبوهناكلابلفىالمنفىإلىحؤقيالوذهبهارونأبناءمن!انإرمياعكممر

الكهنوتى.المصدرلخدكبيرةدرجةإلىتشبهولغةبأسلوبمكتوبالسفروهذا.سفره

والمصدرإرمياءسفربينبالشبهالكهنوتىالمصدروبينسفرهبينالكبيرالشبهوفي!رنا

الكهنوتى.المصدرفىأجزاءمنمأخوذةحزقيالسفرمن!املةأجزاءفهناكالتتنوى

فىأنلايعلنفحزقياللفلهاوزن،جدامهمحزقيالسفرفىجزء!ان.هناك

واللاويون.خطائهملأالبقيةرفضرسيتم!هنةفقصااللاويينبعضسيصبحالمستقبل

معروفهو!ماوصادوق)3(،صادوقأبناءمنهمالهيكلكىيخدمونسو!الذين

حزقيالسفرفىهوو!ماداودأيامفىالأ!برالكاهنوكانهارونأبناءمن!ان

نصيبهم.منالرفضسيكونوالباقىقبولهمسيتمالذينهمهارونأبناءمنالكهنةفإن

المصدرفىجداالواضصحفمنالكهنوتىالمصدررؤيةهىهذهفلهاوزنيقول

كىالقصصبعضوهناك.الهيكلفىيخدمونالذينهمفقصاهارونابناءأنالكهنوتى

جيدا،النقطةهذهتوضحالتشريعاتمنو!تيرتباعا()سأذ!رهاالكهنوتىالمصدر

الهيكل.فىليخدمواآخرينبكهنةآوموسىبأبناءيعزفلاببساطةالكهنوتىفالمصدر

عندماالتانىالهيكلأيامفىتدوينهتمالكهنوتىالمصدرإنبقولهذلكفلهاوزنولخص

!بالتنافسوأنهوا!وحىحزقيالنبوءةوأستخدموا.هارونأبناء!هنةمكانهارتقت

انتصارهم.تعكسالتىموسىتوراةمنه!اواحدوكتبهارونأبناءوفازالكهنةأسر

عصرفىالكهنوتىالمصدروضعتفقدجداقويةفلهاوزنعرضهاالتىالصورةإن

ويومبالذنبالشعورعصرفىالصوموأعيادالذنبقرأبينوصاي!وحدتكماالكهنة

الانشغالوفسرت،بعدهمنجاءتالتىالفزةفىحزقيالأفكارر!زتكماالغفران

!بيرأنشخالفيه!انالذىالعصربمصطلحاتالكهنوتىالمصدرفىبالمسكنالكبير

وخط.-ومقنعمنطقىهذاو!لالهيكلبمركزية

؟الصورةهذهفىالخطأأفي

دلكاكإرمياويشيرالكهنوتىالمصدرمنيقتبسونفالأنبياءرويساخطألقد

هـالأوتالإصحأحفىالكثنوتىللمصدرالخلقلقصةالشهيرةفالافتتاحية.واضحبشكل

هى:القديمالعهد

النمروجهوعلىوخاليةخمربةالأركاوكانت.والأركهالسماواقالتهخلقالبديافى1

كىإفميايتصرق1)انور.افكاننورليكناللهوقال.المياهوجهعلىير!القهوروحظلمة

التىالفزةدينيةشعريةبصورذويصفوقوعهالمنتظرالخرابالىنبوءاتهإحدى

وطقيصصبئهىواداالأرصإلىنظرت11:فيقولالتكوينسفرترتيبفىفيهاسيحد!

قصةتكونانيعقلفلاالصدفةوليدليسالتشابههذأ)"(!011!رطلأا!اواتوالى
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اللآ)51هـثتبمبأ

لكنلإرميا.الخرابنبوءاتمنفقراتعلىارتكزتالعالمخلقعنالكهنوتىالمصدر

الكهنوتى،المصدرهـ!الموجودةالخلقصورةدرامىبشكلقلبالذىهوإرمياإنالمعقول

الحالةهىهذهليستوالكهنوتىالمصدرفىبقامالذىالتغييرأعجبهإرمياأنويبدو

وجودعلىويؤحد1)(وأ!ثرى)أثمرى!تيرايذ!رالكهنوتىفالمصدر.الوحيدة

!ظفىالأرفيفىوتثمرونتخكلونإةويكون:"إرمياويذ!ر)6(.المسكنفالعهدتابوت

يمتصكرونهلاو!العدىيخطرولاالربعهدتابوتبطيقولونلاإنهمالربيقولالأياه!

ا)!(.بطهايصنعولايتثهلىونهولا

الإلوهيمىالمصدرلناقدمواالذينشيلو!هنةمنكانإرمياانإلىالاشارةتجدر

قليلاالتثنوىالمصدرذكرهوقدالعهد.تابوتأبدايذكرلمالذىالمصدروهو

تغييرهفيالعهدتالوتذكرعنيمتنعإرميانرىآنغريبأوليس31(01،)الإصحاحان

!امل!إصحاحاتبسبع!المصدريبدأاللاويينسفروفى.ذاتهالكهنوتىالمصدرللغة

يجبحيوانأتأكماويوضس-القرابيننواعلأقائمةويعرض.القربانتشريعاتتقدم

الل!ر!ئف!ريعةتلك11:ويختتهـاتقديمهاوطريق!الوقتوكذلككقربانتقديمها

بهاأمرالربالتىالسلامةوذبيكةالملوذبيعةالإتموذبيعةالخطيةوذبيعةوالتقد!ة

)8(011سيناكىبريةفىللربقرابينهمبتقريبإسرائيلبنىOJAIيوه!سينا!جبلفى!وسى

منمصرأرف!مقأخرجتهميولمأوصيتهمولاأبائكمأكلملأنىلم11:فيقولارميااما

أذكرهفسوفالكهنوتىللمصدرارميامعاداةسببوحول)6(.ااودبيحة!كلقج!

هوإرمياوليستىالكهنوبالمصدرعلمعلىكانانههىالمهمةفألنقطةالأنأمالاحقا.

زور!منهوافتبسعركهأيضافحزقيالالكهنوتىالمصدرعرفالذىالوحيدالنبى

أبناءالنبىيتهمحزقيالسفر!نوالسادسالخامسالإصحاحينفىفمثلا،عليهلبوءته

منالتىالنبوءةعلىالقديمالعهدباحثوويطلق.الربمععهدهمتر!واأنهمشعبه

الشع!ويتهمالربمحكمةفالإدعاءدورالنبىيلعبكماالعهد(،)طلباسمالنوعهذا

فإن(والسادسالخامس)الإصحاجحزقيالحاللآوفى.الربعنوجزائلاالعهدخرقبأنه

المصدرلمحبروتو!ول36(.)اللاويينالكهنوتىالمصدرإصحاحهوإختيارهيتمالذىالعهد

البر!اتمنقائمةويقدموإسرائيلالرببينالعهدجوهرعلىيرتكزالكهنوتى

11.ا)ابهاوعملقمياكاوصاوحفظتمفرائضفىسلكتمإذا11!ا:البركا!أما.واللعنات

صيغ!هىهذها.االوصاياهذهكلتعملواولمدتسمعوالمإنلكق11:هماواللعنات

لموفىا!ىر!وطأحكا!لأن11هى:العهدتطلبالتىحزقيالصيغةأماالعهد.

ولحمبنيكملكمقتأكلون11:الكهنوتىالمصدرفىالعهدلعنةوتقول)12(.ااثيهايسلكوا

الأبايظكلطذلكجللأ11:الحكمعلىحرلمحيالعندالعهدطلبيشتمل)13(.اظ!نانجماتك!

قتعدمك!البريةوحوشعليكمأطلق11الكهنوشا:فىالعهدويقول)؟\(.ااوسطكفىالأبنا!

وإذا11:لقول!أحزقماحكهوا.)داااطريقك!فتوحش؟تقللكمبهائمكموتقركهالأولاد
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الت!)51رثتطملأ

عليكواجملبوالدمالولأفيكولعبرفتثكلكالرديئةوالوحوصاالجوععديكمأرسدت

.(ا-ا،1سيفا

لكن.الكهنوتىالمصدرنص!لماتعلىتقريبا،،حزقيالوأحكاماتهاماتترتكز

المصدرأنأستنتاجإلىتوصلواوكلهاوزنوجرأ!رويسطريقفىساروأالذينالجاحتينا

الكهنوتىالمصدرانمعطمهمقالدلك؟فسروافكيفحزقيالبعدكتبالكهنوتى

اقمبسحزقياللكن.الكهنوتىالصدرأجزاءباقىقبلبمفرده!تب36(يين)اللىة

منالخر!3قصةلحوالكهنوتىالمصدرر،اي!متلالكهنوتىالمصدرمنأخرىاءأت

لإبراهي!أعطيهاانبىردعقالتىالأرماالىوأدحله!11:لموسىالربيقولامصر.

الر!يقولحزكيالسفروفى)17(.ااالربأق.ميراث؟طإواعطكمهـلعقوبوا!ماق

وكلعالىتلكلفراواإياهالأعطيهميدكلالهمرفتالتىالأركاإلمحابه!أتيتلما01للنبى:

المصدرصيغ!بينالمقابلا!منالكبمهناك)*\(.11ذ؟خ!اهناكجكلا!بيتجصة

جديدمنالحدتيستعرصالذىحزقيالوبينمصرمنالخرو3وصففى"لكهنوتى

المصدرهومصرمنالخروبمقصةفىحزقيالعليلااعتمدالذمماالمصدرأنيبدو

قدالكهنوتىالمصدرأنوفلهاوزنوجرا!رويسمنذالباحتونحددلكنالكهنوتى.

قص!ارتكازلضرورةتفسيرعنالححتالىالتحديددلكواضطرهمحزقيالبعد!تب

المنطقىومنذلك.تفسيريمكنأنهأعتقدلاوأننىالجديدةحزقيالقصةعلىالكهنوتى

منا!حزقيايقتبسأنالطبيعىومن.العكسوليسالتوراةمنأقتبسالنبىأنأ!تر
)03(

أرجعوقد.العكسوليسصليةالأالقصذعلىالجديدةالقصةترتكزوأن،التوراة

تىالكهنوالمصدركانهذاومعحرقيالللنبى!بيرتأثيراعشرالتاسعنالضباحنو

وتجدرالمهمذقيالحزسفرموضوعاتمن!تيرفىبالتناقضاتملئأو،يتحاهله

المسكنلكن.حزقيالعندالمعرو!الحديدالهيكللبناءحقاالمفصلالتخطيصاإدىالإشارة

بآنأؤمنإنى111(..نهانياحزقياللموذجيطابقل!ألكهنوتىالمصدرفى-الهيكل

عامففى.الموضوعهذافىللجدالنهايةاليومتضعاللغوىالتحليلفىالجديدةالأساليب

الكهنوتىالصدرأنبالقدسالعبريةالجامع!منهوربيتسأفىالبروفسورضحأو839!

يأتىآنالمحتملمنبالطبع)22(.لحزقيالجكاسابقةمرحلذفى!تابتهتمتقك

ل!أولكن.سفرهيكتبلمحزقيالوإنإرمياسفريكتبلمإرمياءأنويزعممأشخص

!بيرلجتهناك.ومؤيدبىكلهاوزنمن!لاستخدمهالذىالدفعخطهذايكن

يىالأنبياء،ويبدوأسفارمنجزءلمجلفيه!تبالذىللوقتافدقيقبالتحديديشتغر

وعلىآخر،لموضعوالنقلالبترضدوقفتوحزقيالإرمياءمنذ!رتهااكبألنصوصأن

الأنبياءقبلالكهنوتىالمصدروضعتحددالتىهىليستاللغويةالشواهدفإنحألاية

ا!تشفربيتسهوراوقي!لىاضافة.فلهاوزنحدثهاالتىالفزةقبلوتضعهبمبل

المتحدذ.الولايات!!وتلات!!ندامناتنالى.خيرةالاالسنواتفيالماحتين!تخصمد
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الت!لاههـلتبمن

الخاصةالقدي!االعهدبعربة!تبقدالكهنوتىالمصدرمعظ!اأنتتبتلغويةشواهدا

جاءتقدالكهنوتىالمصدرشريعةبأنرويسإدعاءإن)23(.بابلسبىسبقتالتىبالأيأم

يجبأنهإلىتشيرنبياءالآسفرمنفالشواهد،خاطئإدعاءببساطةهوالأنبياءبعد

إرمياقبلالتىالفترةفيالكهنوتىالصدروقصصالشرائعمجموعةمؤلفتحديد

يقزحالذىهوالكهموننىالمصدربأنفلهاوزنادعاءأنكما.بابلسبىقبلاى،وحزقيال

الطقوسوبافالقرابينبتقديميأمرالكهنوتىفالمصدر،خاطئالعبادةمر!زية

بنىيحتالتشوكماالمصدرلأن،الاجتماعخيمةأيضايسمىالذىالمسكنفىالدينية

فهمامتساومروالأ.هناكأسم!ليذ!رانرباختارهالذىالمكانإلىالحضورعلىإسرائيل

وأحد،دينىمر!زوجود..العكرةنفسعنالتحبيرأجلمنمختلفةلغةيستخدمان

اللاويينسفرمنلىوالأالإصحاحاتفىوتكرارامرأرابذلكيوصىالكهنوتىفالمصدر

بيقمق!إ!كل1711:اللاويينسفرفخاصةواضحةالكهنوتىفىوالصيغةوالعدد

خميمةبابوالى.المعلةخال!يذبحاوالمعلةفىمعزااوغفماأوبقرايذبحإسرائيل

قدده!.الانسانهذلكعلىيعسبالربمسكقامام!للربقرباناليقرببهيأتىلاالاجمتمالح

المر!زىالعبادةمكانإلىيأتىلامنأنأىا"3(.11شعبهمنالانسانزلكفيقطعد!اسفك

اقترأحهذاليس(الدماء)سفكالقاتلكحكموحكمهالشعبمنيجتثسوف

سفرمنالجزءهذاأنفلهاوزنيرىذلك؟فلهاوزنيفسرفكيفطلب،وانماللمركزية

مصدرلكنهوالأسلوباللغةفىيشبههإنهحقا:الكهنوتى،المصدرإلىينتمىلااللاويين

المصدرتشريعاتمجموعةإلىأضيفتمقدسذصيغةبمثابةوهوجداوقديممنفرد

نأيزع!افلياوزنزالفما.المشكلةتحللاالإجابةهذهلكنمتأخر.وقتفىالكهنوتى

ينتمىزالمافهو!ذلك!انوانحرقيأل،بعدماشخصكتبهاقدالمقدسةالصيغة

مر!زيةمبدأفيانالكهنوتىالمصدرناحيةمنأمأ.التانيالهيكلوعصرالمنفىعالمإلى

أياميواءملمالكهنوتىالمصدرانذلكوتفسيرداتهتلقاءمنمفهومليسالدينيةالعبادة

!ذلكيصعب.فلهاورنذلكوصف!ماالعبادةمركزيةنجحتعندماالثانىالهيكل

المصدرفوالآثامخطاءالأقرأبينينسبفهوالشواهدحوللفلهاوزنأخربتفشيرالأقتناعا

فمنخطيرإدعاءهذا.بالذنبيهوذاأبناءشعرعندماالسبىبعدماأيامالىالكهنوتى

المؤلفعصرفىالشعبمشاعرلتخمينوفقاأدبىجزءكتابةتاريخنركزأنالصعب

منجماعةأوفردسواءفالانسالىبالذنبالاحساسمشاعرالمشاعرتكونعندماوخاصة

نحاهناصأننتصورآنيسهل!ما.التاربحفىلحطةكلفبالذنبيشعراقالممكن

بعدم.733figعامفىفمتلا.القدسفيالطقوسقانمةإدىالخطيئةقربالايضيفيهوذا

مناللأجئينمنالكتيرالوقتنفسفىبقىالشوريين،أيدىفىإسرائيلمملكةسقوط

.الميلادقبلOAVعامبعديهوذاأبناءشعر!مابالذنبشعرواالذينإسرانيل

التى.فالفترةالكهنوتىالمصدرفىالصومأيامعنذ!رهيمكنصتمابهأمرهناك

نآفلو.للشتاتلظراالعيدهذالإقامةالمناسبلاغيرالفزةهىكانتيهوذاسقوطأعقبت
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الت!511هـثتمأمل!

المصدرمؤلفتوقعفكيصبالذنبالشعبشعوربسببالشتاتبعدأقيمقدالغف!ات

موسىأيام!تبتأنهايصد!افمن؟قديمةشريعلاهذهبةنماشخصيقنعأثاصكنوتى

؟فجأةالقومىبالذنباللإحساسيظهرحتىالميللأدقبل587عامحتىخفية!بقيت

ملوكقدمعندماالأولالهيكلأيامجديدقانونعنالاعلانتصورجداالسهلمن!ات

حديتا.اكتشفتوتائقمعجديدةتشريعاتويوشياحزقيامل

إدىتتطرقلاوقصصهمالكهندوتشريعاتتىالكهنوالمصدرمنتقتبسالأنبياءإن

رسمهاالتىالصورةيضعفهذأ!ل.تلقالينحوعليمفهومكأمرالعبادةمر!زية

الكهنوتىالمصدرلفمؤبالتا!يدلحددأننستطيعلاونحن.وفلهاوزنوجرا!رويس

الثالى.الهيكلأيام-الخمسةالتوراةأسفارمنالأكبرالجزء!تبالذى

والجزء؟المؤلفتحديدهذاعلينايجبأينلنايذكرلاسلفادحرناهما!لبعد

شئفىفلهاوزنصدؤاولقد.السؤالهذاإجابهاصياتفىيحملالخطابناءفىالتالت

المسكن.فحقاموجوداللخزمفتاحأنوهوواحد
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الت!لاههـلتمامل!
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bاالت!هـلتبه!

لحأ!اأص!(إ!

!إ!إ!
بينمصدرأكبرهوالكهنوتىبالمصدرالمسمىالحمدرأنوجراففلهاوزنافترض

ايأمعاشالكهنوتىالمصدرمؤلفأنوزعما،تسجيلهتممصدرآخروأنهالتوراةمصادر

فانهذامعال!يكلحولالطالفةحياةفيهتر!زتالذىالوقتفىالثانىالهيكل

بذلكنهائيا،الهيكلتذكرلافيهالواردةوالقصصالكهنوتىالمصدرشرائعمجموعة

فىالزاويةحجربمتال!-الهيكلهوالكهنوتىالمصدرفىالمسكنانالافتراضاصبح

فقدأبداوجودلهيكنلمالراويةلهذهوفقاوالمسكن.وفلهاوزنجرافمن!لنطرية

تاريخياالمتوافقغيرالاستخدامتحاشىأجلمنالكاهنالؤلفوأوجدهاختلاقهتم

موسى.عصرمنذأنهادعىالذىالنصفىاهيكل"1لكلمة

تهتمالخمسةالتوراةفاسفار،المسكنقضيلابإشكالياتمعرفتهمافىصدقالقد

بالقرابينالمتعلقةالوصايأكلبهارتبطتولقد،آخرموضوعأىمناكثربالمسكن

المبنىالموادتصف!املةإصحاحاتوهناك.فيهتجرىالتىالدينيةالطقوسوباقى

حدثالذىموسىجبلخلفمداخلهعندآومهمةأحداتفيهوتجرى.المسكنمنها

ألوأحفيهتوضع!الهيكليستخدمفهوجدامقدسمكانفالمسكن.موسىالربفيه

والنحاسوالذهبالفاخرالخشبمنبناؤهتمولقدوالكروبيم،العهدوتابوتالعهد

ههـافقطوالكهنةالحمراء،الظباءلجلودوالمغطىبالذهبالمنسوجوالكتانوالصوف

هذا!انهل.يموتموتاألوابهمنيدخلالذىأنوالغريبيستخدمونهالذين

يؤكف؟المؤلفالكاهنخيالأوجدهابتداع؟الثانىالهيكلإكيرمزكىابتداعا

والتوميموالأوريموالكروبيمالعهدوألوا!العهدتابوتوجودعلىالكهنوتىالمصدر

الآشياءهذهمنواحدشئفيهيوجدلمالثانىالهيكلفى.بالمسكنمرتبصاوالكل

ل!تصفمزيفطابعذاتوتيقةالثانىالهيكلمن!أهنيفصلفلماذا.المقدسة

التانى؟الهيكلفىأثرلهايكنلهـاوالتىالمسكنفىالموجودةالمقدسةالأشياء

الأذوعةإحصاكى

الكهنوتىللمصدزوكقاالمسكنوصفتصاحبالتىالخريبدالظواهربعضهناك

مقاساتوافقتالمقاساتنسبأنوفلهاوزنجرافاتبعواالذينقالفقد('l)الخري!

:الموجودةفالمقلأييسصحيحاليسذلكلكنالثانىالكيكل

طولذرأعا06عرضدرإعا03الكليكل

طولذراعا03عرضأذراع01السكن
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الت!لاهثتبم!

فى.بالهيكلمقارنذ3ة1بنسب!!انالمسكنإنالقوليمكنالآساسهذاعلى

والبعدأتنين،وليسأبعادتلاتهعامبشكلللمبانىبأنالآولأخطاء:تللأتلآالقولهذا

هو:التالت

دراعا.03الارتفاعالهيكل

أدراع01رتفاعالإالسكن

فىاختلففلماذاالهيكلمننسخةهوالمسكن!المافإنا:3هىالنسبةأنأى

نأفهىالثانيةالمشكلدأما.بالمسكنالهيكلمقارندفىخص!أصغرهوهذا؟الارتفاع

كمقاييس،الثانىالهيكلمقاييسهىليست03،06()سابقاالمذ!ورةالهيكلكقاييس

هى06('03)القاييسلكن،القديمالعهدفىموضوعأىفىتوجدلاالتانىالهيكل

!انالمسكنأنعلىوالدليل)1(ا!ولالملوكسفركىوالمذ!ورةا!ولالهيكلمقاييس

.الأولالهيكلمقاييسعلىيرتكزإلماالتانىللهيكلالنسبيةبالمقاييسمبنيا

ليست03()01،الباحتوناستخدمهاالتىالمسكنمقاييسأنهىالثالتةوالمشكلة

فىالسكنإنحيتالقديمالعهدفيتوجدلاالمسكنفمقاييس.المسكنمقاييسهى

المصنوعالمواديحدد)36(الخر!3فسفرالعصور،مرعلىلغزأ!بريعدالقديمالعهد

ريذ!أنهأىتر!يبهاكيفيةيوضحلالكنوالأقمشةوالصوفالخشبألواجمنها،

المقاييسبتلكوالهوأةالطلابأشتغلوقداللغز.هووهذاالبناءخطةدونالبناءمواد

الموادقائمةقراءةكىنجحتلوأنهفىفكرتطالبا!نتوعندما،السنينلمئات

السنينمرعلىفعلتوهكذا.باحتاأ!ونكقدالاتجاهذلكفأعملوأنوالمقاييس

هوالمسكن!ن.القديمالعهدمؤلفىعنالبحتمفتاحيكمنالمقاييسهذهفىلأنه

يكسوهامستطيلهينةعلىالخشبيةالزوايابعضمنمصنوعةخيمةعنعبارة

.القماش
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داهلتواهـثتع!هب!

لعلكلونصفذراعهوخشبىإطار!لعرضفإنT()7الخروجلسفروفقا

الخلفىالجزءأنوذحر.المسكنمنجانب!لمنهايتكونلوحأعشرونوهناك

الزاويةفىينالآخ!اللوحينأن)بفرضالزاويةفىإتنين:ألواحستةمنمصنوع

نأفىالباحثينتفكيرسببملاحظةالآنالسهلمنالبناء(.تتبيتأجلمنوضعا

لكن.ونصفذراعمنهمواحد!لعصهـضلوحا،03ذراعا،03كانالمسكنطول

كسوفالخلفىالجانبفىألواحستةحسبوافلوأذح؟01بكرضإلىتوصلوا!يف

وصلوافكيف.ذراع13علىفسنحصلألواجثمانيةحسبواولوأذرمتسعةعلىنحصل

بنسبةالمسبقةالمعرفةمناصلهتحمينمجردهذايكونأنيحتمل.ا؟الرقمالى

فئعليهاعتمدواالذىالهيكلفمقياس،مطابقةليستالمقاييسهذهإن.المقاييس

مقياستكنلمحسبوهاالتىالمقاييسوإن.الثانىالهيكلمقياسيكنلمتخمينه!ا

فىخطأوهذاالتانىللهيكلرمزا!انالمسكنأنإلىالمعماريةالشواهدتشير.المسكن

لهيكنلملمبنىالدقيقةالمقاييسإيضاحالمؤلفعلى!انلماذلك،علىعلاوة.أساسه

وجود؟.

المسكقبناوةعافىإ

نأعلينابلالمسكنحولوفلهاوزنجرا!نظريةبرفضالاكتفاءنستطيعلا

يكنلمالمسكن!انوإن.القديمالعهدفىهى!ماالمسكنوأهميةموضعنوضح

الحساباتببعضمحالنقم؟.إذاكانفماذاالثانىللهيكلرمزا

فلو.غريبوهذا،ذراعنصفودراعالمسكنلوأحلأالمحددالعرضإن:أول!

بوحدةالبناءيخططونفلماذا،ذراعبطولللقياسجهازلديهمكانأنهافترضنا

اثفين.أوذراعمنبدلأوالنصفالذراع

الصوره.بهذهومملاحمةجنبالىجنباوضع!لواحالأأننفرضلماذا:ئيظ
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الت!داهرثتبملأ

:الصورةبهذهوليست

لا.صءلم-!-
صص-حى--حمى

--ه!أبحىحمسجمىكاإا

71ص!تئ-!1إ17

ءأهى------جو،*-ص---!!؟إ!

اءذ*---ك!يم110113

!رر-برلا111ر

،س-،،أ،إ.ا)161

س!اإ1:13،

ا،إلى:أ،"سسحما*هـا

م1،خأ7!ا-!حثمص

!؟!جكأفيئرحمش

)اططس!حا

اأ-ح!.هـ

ضى!طا

المبنىتباتأهمهامميزأتالتانىللشكلأناستشرتهمالذينالمعماريونيعتقد

.العادىغير(ونصف)ذراعالعرضقياسإلىالحاجةأيضاذلكيفسركما.وتهويته

حينئذصحيحأالافزاضهذاكانلوالتطابقأجلمنهوالبارزالذراعفنصف

آحرينوإثنينألواحوستذراعاعشرينبطولالمسكنجانبفىلوحالعشرينسيكون

بهاالموضوعةبالصورةمرتبطوهذا.أذ!6-8منبطولللمسكنالخلفىالجانبفى

لهذهوطبقاوبالرسمأذهـم01كانلواحالأارتفاعأنالنصويذ!ر.الزواياألواح

كذلك.ستبدوفإنهاالمقاييس

-152-

http://kotob.has.it



7!صبر

/حممبهس/ء3

-152-

49!-سلرص

"حمم،خ

!لر..

التو)51هـلتمإملأ

8صط

http://kotob.has.it



الت!)51هـثلطمل!

!سوةمقاييسبواسطهوذلكوترتيبهالبناءحجهـألتحقيقوسيلةهناك

باللونالكروبيمأشكالعلىالكتانمنمزدوجةطبقةمنمصنوعةالكسوةانبناء.

تغطىدهبيةحلقةخمسونالخطاءفوواحدبمقياسالطبقاتوهذهالفاتحالأزرق

المقاييسوهذهذراعوعشرينثمانيةعلىذراعاعشرونالكسوةمقاييسإن.المدخل

تغطىذراعاوالعشرونالتمانية.المسكنبالواحالخاصدرأعاالعشرينمقناستناسب

(.الرسم)انظرالسقفأذرموثمانىالجدرانإرتفاعأذهـ3عشرواحدةكل

اشتغلتعندماسمواتعدةفقبل.الحسابي!العمليةهذهلكلمهمسببهناك

علىذراعا03المسكنمقاييس!انتفقد:عقبةواجهتتىالمنمكنبمقاييسمرةلأول

الهيا!لمنأياتناسبلاالمقاييسهذهعن.ذلكمعنىعنوتسائلتأذهـم01على8

العهدفىيوجدانهاكتشفتأيامبضعةوبعد.القديمالعهدفىآخربناءاىولا

الكروبي!ا،أجنحةتحتالف!خوهذاالمقاييسهذهبالضبصايناسبلفراغوصفالقديم

الخارجيةالغرفة.غرفتينمنلمبنيا!انالأولالهيكل.بالهيكلالأقداسقدس

عشرينالأقداسقدسمقاييسو!انتالأقداسقدسوالداخليةالقدستسمى

مربحا.ذراعا

القل!س
ق!س

اسقللأا

،احد!لارتفاعالذهبيدالكروبيمتماتيلمناتنانالأقداسقدسفكان

وأجنحذاقداماربعةلهحيوإنوجسمإنسانراسعامبشكلوللكروبأذراع.01منها

جسمعكسللخلفمطويةجنحدالأهذه!أفتالنماذجمن!تيروفىطالر.

وكان.مطويةعيرالكروبأجنحة!انتالهيكلفىالعكسعلىلكن.الكروب

المنتصص.فىالجناحانيلتضقأنهحنىواحد.لكلأذراع01عرضها
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الت!لاههـللطمبأ

(القداسقدسطول)طولدراعاعشرونالكروبيمأجنحةأسفلالذىوالفراغ

منجزءايحتلالكروبي!اجسملان"درمعشرمنأقلوعرضهأذراع01وارتفاعه

قدسداخلالكروبيمأسفلالذىالفراعتناسبالمسكنمقاييسإن.الفراغمر!ز

الهيكلداخلفىقان!االمسكنأدشالإ!تشافالأولالمفتا!هووهذا.الهيكلفىالقداس

مقالفىمرةوللاالمسكنمقاييسحولالا!تشافاتهذهنشرتوقد.ولالأ

Biblicalبصحيفة Archeologistوزعمالا!تمتمافبهذاالكتيرون،رحب0891عأم

يوحنانتقاريرعلىهلفرنباروخاطلعفزةوبعد"تعسفية".المقاييسهذهأنالبعض

فىمدينةوهى؟عارادتلفىحفرياتأجرىأبيبتلجامعةمنآثارعال!ااهرونى

بىواتصل،القديمالعهدعصرفىموجودأ!انهيكلاوا!تشف،يهوذاصحراء

ذراعأوعشرونعرضأذ!6هىالهيكلذلكمقاييسأنيخبرنىكىهلفرن

كشفالذىالهيكلبينالتوافقأنأهرونىوذ!رالمسكنمقاييستوافقأى،طول

.جدامدهشالمسكنوبينعارادف

الداخليةوالغرفةوالمسكنعارادفهيكلفراغمنتأتلهاحساباتىأنيعنىهذا

نأعلىآخرشاهد،واحدذبمقاييسبنأئهمتم!لهمالأولوالهيكلقداسالألقدس

تقريرفحصنافلو.نفسهالقدي!االعهدفىموحودالأولالهيكلداخلفكانالمسكن

الملوكسفرفىمذ!ورهو!ماالهيكلسليمانالملكفيهافتتحالذىاليومأحدات

القدصاآنيةمعالإجتمالحوفيةالربتابوقواصعدوا11-:ال!اشاالأيامأخباروفا!ولا

(3)ااالخيمةفىالتى
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التو)51هـلتمأمبأ

العهدتابوتمعالهيكلالىأحضرقدالمسكنأنجداواصحبشكللناذكرفقد

وأالكروبيماجنحةأسفلوضعقدالمسكنيكونأنويحتمل،المقدسةالأشياءوباقى

جنحةالأأسفلوجدتالمطابقدالمقاييسلكن.الهيكلفىآخرمكانفىوضعأنه

ويقول.الأولبالهيكلمرتبطا!انالمسكنفإنذلكاوصحيحهذاكانوسواء

داخلوضعالسكنإنالميلادىالاولالقردافىاليهودئاخؤدخمتنياهوبنيوسف

،(3!الخيم!هوالكروبيمأجنحةشكلعنالناتجالإنطباعأنيذكركما،الهيكل

خيمةأنالميلادىالخامسالقرنكىاختتمالذىالبابلىالتلمودأقيذكركما

.(*)الهيككأسفلحفطتاليإجتماع

الهيكل؟وبينالمسكنبينتربصاالتىالواضحةالشواهدهذهمعالباحثونفعلماذا

مسألةلأنفيها!امشكومتتياهوبنويوسفالبابلىالتلمودشواهداعتبروا

وضعهتفسيراذلككىالباحتينمعظمورأىنسبيامتأخرة!انتكانتالمصادر

بالهيكل.المسكنيربصاأنأرادمتأخرمحرر

الهيكل،داخلكىالمسكنوجودحولالقدي!االعهدكىأخرىشواهدتوجد

منمفهومالو!ان!مامرالأإلىيتطرقالدىالقديمالعهدشعرفبعضهايظهر

مسكقوموضعبيقكمعلأحببئايارب36:801المزاميرسفرفىفيذكر.ذاتهتلقاء

:37المزاميروفى.بالمسكلتمرتبطهناوالهيكلالهيكلهوبهوذابيتومعنى".جطك

نأ.ألتمهىياهاواالربمنيه!ألقةحلواا:االمقدسةوالخيمةالمسكنأيضايربط5-؟

لأنه.!يكلهفىوأتفرسالوبجممالالىأنظرلكقحياتىأيالمكلالرببي!فىأسكق

6:5011االمؤاصر:احرومنالا.اخي!تهبستريسترنىالمثكليوم!فىمظلتهفىيختبغ

خيمةبينتقابلهنالايوجدااجناحيكبسترأحتى.ال!!ورإلأمم!كنكفىلأسكنق

أسفلالموجوداصسكنايناسبوهذاحنحةالآتحتالموجودالمكانولكنوالهيكلالرب

أ!ا74:7011المزامير.الهيكلخرابترتىالتىالمزأميرمىوهكذا.الكروبيماجنحة

اللطر!6-37:ارميامرالىسفرو!ا،11اس!كم!مهكقالأرهادنسوا.هقلىسكفىالنار

أنمه!ى.مجقمعهأهلك.مظلتهجمنةمنكماونك0112الوقتذلكفىالمسكاخاخرابالى

مذبعهالمهصيدكره.والكاهقالملكغضبهبسخطورذلوالسبتالموسمجهونفىالرب

يولمفىكماالرب!يقفىالصوقاطلقواقصورهاأسوارالعدويدفىحصر!دسهرذل

11.اووسم

فىجزئيةو!لمحارىنحوعلىجاءالموسمذ!رأنهناالادعاءيصعب

وجودالأسوار،امذبح،ا،الملك،السبتالموس!ا،قوللا.حدعلىحقيقيةالنصفىوردت

شكلية،قصصمن!جزاءبعضفىالقديمالعهدفىمذكورالهيكلفىالمشكن
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التالاهرثتبمنأ

الخيمةبيتالرببيتأبوابعلى11-:مملالهيكلالىالأياث!أخبارسفريمطرف

1)االلعراسة

فيوأخيرأالتانى)7(،يامألاوأخبار)6(ولالأيامالأأخبارفىأخرىموأضيعوفى

البر!اتهذهواحدجمما،الأرضعليالعهدبر!اتقأنمةفيوذلكذاتهالكهنوتيالمصدر

ا)8(.اوسطكمفيمسكنياوأجمعل:ا

والتلمودوالملوكوالمزاميرإرمياومراتىيامألاوأخبارالللأويينأسفارفىإن

المعمارىالبناءيشيرالهيكلداخلالمسكنوجودعلىشواهدمتتياهوبنويوسف

فقدبالمرةرمزايكناءبلالتانىللهيكلرمزايكنلمالمسكنأنإلىوالهيكلللمسكن

ليستبناءداخلكىخيم!وجود.انالآولالهيكلداخلوموجوداحقيقياكان

طويل!لسنواتالهيككبممالة!انفالمسكن!صورهايمكنكماغريبةظاهرة

الوقتوفىلموسىمرتبطافريدابناءاالمس!ت.!انموسىبتعاليممرتبصاو!ان

تسميتلاسبببالتا!يدهووهذا،هجرهلايمكن!انالهيكلبناءفيهتمالذى

قد،(9)والمسكنبالهيكلصمونيلايامشيلوفىالعهدتابوتفيهحفضاالذىبالكان

الاولالهيكلداخلفىذلكوبعدشيلودىالمبنىداخلكىمايبدوعلىالمسكنوضع

تخريبه.حتىهنا&وظل

الكهنوتى؟المممدرهؤلف!تعديدذلك!لى!لاقة!ا

لالأوالهيكلحرابقبلتدوينةتمتىالكهنوالمصدرأنيتبتذلكأنأعتقد

وليسالمسكنمدخلعلىالقرابينبتقديمتوحىالكهنوتىالمصدرل!مقمريعاتو!ل

هذايكتبأنماشخصريستطيع.ككيفأبديلآتشريعاتهذدوأناخرمكانأىفى

لهيعدلممكانفىالقرأبينتقديمبضرورةقانونيضعولماذا؟المسكنتخريببعد

؟وجود

تعاليم!له؟مقدسواحدشىفالمسكنالكاهنرزقلمصدرتدميرايعدذلكإن

توضحكاالتىالإستنتاجاتنفسالىالمسكنوجودعلىالشواهد.تشيروتاريخه

فىالكهنوتىالمصدرمؤلفعنيبحتونرويسمنذالباحثينأنأى.اللخويةالشواهد

الصحيح.الوقتفىوليسالصحيحالمكان

متأخرأكانفيهلجتواالذىالوقتلكنيبدو،ماعلى،القدسيهوذاهوفالمكان

فىالمسكنوضعتىالكهنوالمصدر!تبفالذى!قلاكعلىعاماوخمسننمائة

فقرذتكتبأنقبلوعملعاشفقدالأبد.وإدىموسىأياممنذالدينيةالحياةمر!ز

74:7المزاصر11اسمكمسكقالأرضدنسوا.مقدسكفىالفارأطلقوا.ا!
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الت!)51هـثتمام!

العاشر:الفصلهوامش

6:3الأولالملوك

5:هالتانىيامالأاخبار،8:4ولالأالملوك

1301،!81،اليهودآثار

9،1سوطاالبابلىالتلمود

9:33الأولالأيامأخبار

6:33الأولالأياماخبار

92:6الثانىالايامأخبار

11:اللاويين 1T،راجعالمسكنوابعادالمعماريةالهندسةعنأخرىلتفاصيل

اخلاeيى

78.6:المزامير،18:31القضاة،1:9،24،3:3ولالأصموئيل
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التو)51هـلتمإمبأ

إاالجأ!جمأح!كفنير*إنففل

(د)إ!ممق!إ!و

فىمصدرأ!برمؤلفصالآرحتىلديناماذا؟الكهنوتىالمصدر!تبمن

علىأوهارونابناءص!اهناكانالشخصذلكأننعر!؟الخمسةالتورأةسفار

الكهنةوعرفالقدسمنيهوذاوسصامنرجلاو!انمصالحهميمتلشخصاقلافى

والبخورالقرابينتقديمعمليةبدقةيصف!ن!حيتبالوتأئقعلاقةعلىو!ان

أيدىفىالقدسسقوطقبلو!تبعاششخصا!انلقد،والمسكنالكهنةوملابس

اليهوممتالمصدرفعرالشخصذلكأنإيىاضافةالميلادقبل5AVعامالبابليين

.قربعنالإندماجيةبصورنقماوالإلوهيمى

اليهوىالمصدرلايشبهالكهنوتىالمصدرأتإلىنرويجىباحتأشار6491عامفى

الإلوهيمىاليهوىالمصدرفىالمزدوجةالقصصمنالكثيرإنبلفقطالإلوهيمى

يحكىإنهحيتالإلوهيمىاليهوىالمصدريناتبعالكهنوتىالمصدروأنفيهموجودة

المصدرإنبل،الزتيبوبنفسالالوهيمىلليهوىمشابههقصصاأوالقصصنفس

ذلكبعدينتقلتمالإلوهيمىاليهوىمثلالطوفانوقصةالخلقبقصةيبدأالكهنوتى

كما،سيناءجبلوعهدمصرمنوالخر!إبراهيمعهدمثلمهمةأحداتالى

الإلوهيمىاليهوىنصفىتطهروهامشيةومهمةمختلفةموضوعاتأيضايذ!ر

يحكىوكذلكإبراهيمأخبنلوطعنيحكىالإلوهيمىاليهوىالمصدرأنمثلافنجد

الماء/موسىإخراج!يفي!عنالإلوهيمىاليهوىالمصدريحكى.الكهنوتىالمصدرعنه

اليهوىالمصدريحكى.القصذنفسالكهنوتىالمصدرويكررالصحراء،فالصخرححن

تقريزههاوقدمواالجواسيسعادعندماالشعبفىاندلعالذىالتمردعنالإلوهيمى

فىقصة35مقأكترهناك،ذلكعنأيضاالكهنوتىالمصدرويحكىموسىالى

.الإنتباهتثيرالفروقأن!ماواضحبينهماوالشبهالمصدرين

الكهنوتىللمصدرانقولهفىفينكلموزيجموندالنرويجىالباحثصدق

فىجداحذراموفينكل!ان.لاحما(اندلائل)سنعرضالإلوهيمىباليهوىعلاقة

بشكلالإلوهيمىاليهوىعلىإعتمدالكهنوتىالمصدرأنفقصاوأحداستنتاجاته

مؤلفأنذلكفمعنىمحبصا،لكنهمسئولاستنتاجحقاهذاإن.مباشروغيرمباشر

الميلادقبلvrrعامالشمالفىإسرانيلمملكةسقوطبعد!تبدالكهنوتىالصدر

هذاينقصما.اليهوىمعوإندمجالجنوبإلىالإلوهيمىالمصدرإنتقلأنبحد

الالوهيضىاليهوىقص!مكنسخهماشخصأخذولماذاحدث؟ماذاهوالإشنتاج

اليهوىعنراضيان-لو؟آخرىفىخالفهابينمامحددةنقا!افو%تبعها

ل!!تبفلماذاراضيايكنلمولو؟جديدةروايةكتابةحاولفلماذاالإلوهيمي
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التالاهثتم!مبأ

وبينالإلوهيمىأليهوىبينالعلاق!هيماهوأدااللغز؟جديدمنالتاريخقصص

لكهنوتى؟االمصكر

بهم!اهمةتوراة

لهإسرائلمملكةسقوصانجعدأنقدسكى!اهنشخصيذتصورحاولوا

ويعتبربالهيكليتعلقفيماكثيرة4طحقوللادينىزعيموهو،كبيرةوأهميةمكانة

موجةفيهوصلتالذ!الوقتكىإسرانيلى،كىوالأولالأ!برالكاهنهاروننسلمن

وامتزجتحالتهمتحسنتالجنوبإلىسقطتالتىالشمالي!المملكلامنالللأجئين

تعاليم!لاهماوإحزمالآلههبنفسامنوامقدبالجنوبالشمالمنالقادمينديانة

سيناء،جبلعلىالإلدوتجلىمصرمنالخر!بقصذوتمسكاالدينىوالموروتالآباء

موسىإلىتنسبعادي!طالف!ما!انتبهمالخاص!الكهنةطبقةفإن،المقابلوفى

المصدرنصعلىتشتملالثالعامهالوثائقمعهمحملو!ليهوذامجيئهموعند

تناقضاتالنصهذافىوظهرالشعباصكتصفالتىالمقدسهالقصةوفيهالإلوهيمي

امتزجاالمصدرينلكنيهوذا،فىالساتدذالمقدسدالروايهوهىاليهوىالمصدرتعارض

ليكن،سياسيةمصالحةيكونأنويحتملأدبىحلبأنهالم!3هذاوصفيمكنوربما

هذايحكىماذا.امحنمعروفانصااليومأصبحبينهما.فالم!عمايكونال!3سبباذا

ومريمهارونوآنالذهبىالعجلبنى-القديمالاب-هارونأنيحكى؟المعروفالنص

فىويذكرفعلتهما.علىعذبهماقدالربوأنزوجتدبسببموسىانتقدااخته

دوريبرزلا"سيدى"ويدعودلخضورمموسىمعيتعاملهارونأنالقصتينهاتيز

يبرزالنص.لمالمعاديينالكهنلاأباموسىيعظ!االوقتنفسوفىالنصهذافىهارون

والشخصية،وحدهملهمأنهايذكر-ولمالكهنةرزقمصدرهى-التىالقرابينأهمية

فىالوصفهذالايشيد.الكاهنوليستالنبىهىالالوهيصاليهوىلدىالرئيسية

على!ان.فماذالايطيقوقعملالذهبىالعجلبناءعمليهفكانتبهارونمعظمه

بهم.خاصحزتوراه!تاب!الرد؟و!انيفعلواأننسلهمنالكهنة

بديلةل!اية

اليهوىالمصدرفقصص.الإلوهيمىلليهوى!بديلالكهنوتىالمصدرتدوينتم

الكهنوتىالمصدرلفمؤأما)1(!سا"الرب!قال11لغةعامبشكل،تستخدما!لوهيمى

المصدريذكر)3(ااوهارونموشىالربفكلم11:ويقولأحياناالصيغةفيغير

مؤلفلكن()موسىعصامثلمصبرفىحدتتالتىالمعجزاتالإلوهيمىاليهوى

اليهوىالصدرفىهارونيقدم.!إها(ونعصامنهابدلايذ!رالكهنوتىالمصدر

لاوىسبصامنالإتنينأصلأنوالمقصود.3)لموسى11اللاوىالأخ11أنهعلىالإلوهيمى

أ!ترالاتحتملبلغةيذ!رالكهنوتىالمصدرمؤلفولكن،أخوانأنهمافقصاوليس
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الت!)51رلتمامابأ

الأخهوهارونوأنمالأونفسالأبنفسمنآخوأنوموسىهارونأنمعنىمن

.(!)موسىوليسهارونعانلةتطهر!وىسبصانسبسلسلةفى.(6)ا!ب

حذبوذلكالقرابينتقديمحولالكهنوتىالمصدرقصصفيشئيذحرلا

الكهنوتى،للمصدروفقا،تقديمهيتمقربان!ول.الخروجسفرمنخيرالأصحأحفيا

القرأبينكلأنفيهنجدو(8)الأ!بر.الكاهنهارونفيهأصبحالذىائيومفى

شخصتقد!يمفكرةيقبللمالكهنوتىالمصدرمؤلفأنويبدو.أبناؤهأوهارونيقدميا

قصصهنا&الإلوهيمىاليهوىالمصدرفى.بينمأللقرابينهارونأبناءغيرمنآخر

يقدمونوه!اغيرهموآخرينويعقوبوإسحاقوإبراهيمونو3هابيلوقابيا!عن

أندأحيانانجدبلالقصصهذةكىالقراب!قيذ!رلاالكهنوتىمؤلفلكنالقرابين

فىفصلتهاالتىللطوفانالمقابلةالقصصإدىالإشارةتجدركلها.القصةيحذف

السفينةفىمعهأخذنوحاأنتحكىاليهوىالمصدرفرواية،الكتابمنالثانىالفصل

غيرمنفقصاواحداوزوجا(للقرابينالناسبد)الطاهرةالبهائم!لمنأزواجسبعة

لماذا؟.البهائمألواع!لمنوأحدازوجاأخذإنهيقولالكهنوتىالمصدرلكن.الطاهرة

فىكانلذلك.القرابينالقصةنهايةفىنعيقدماليهوىالمصدرفىلأن

منالطاهرةجناسالأهذهالمحتوألاالطاهرةالبهائممنزوجمنأكترإلىحاجة

واحدازوجافإنالكهنوتىالمصدرنطروجهةومن.القربانبسببالارضوجهعلى

.هارونتقديسحتىالقرابينتقدمتكنلملأت!افيايبدوالطاهرةالبهائممن

المصدرمؤلفلدىشاملمبدأفهناك،القضيةهيفقصاالقرابينوليست

قصصفى،والربالناسبينالوحيدونالوسطاءهمالهيكلكهنذإنيقولالكهنوتى

تظهرلافيأحلامولاناطقةحيواناتتوجدولاملائكةتوجدلاالكهنوتىالمصدر

فيه!يوجد!ما(،.!)هارونعنالحديتفىواحدةمرةاباستتناء1نبى11!لمة

فالإلهالإلوهيمىاليهوىالمصدرفأما،"التجسيد"الإلهعلىالبشريةالصفاتإضعاء

ويشمنعسفينةويخلقوحواءآدمملابسيجهزنفسهوهوعدنجنةفىيسير

هذهو!ل.المشتعلالغصنمنموسىإلىويتحدتيعقوبويصاهـ3نوحقربانرانحة

الربيقرأالالوهيمىاليهوىالمصدروفىالكهنوتىالمصدرفىلهالادكرالاشياء

ذلك.لايفعلالكهنوتىفىبينماالعشرالوصاياسيناءفوقالسماءمنمرتفحبصوت

اليهوىبالمصدرمقارلةأقلوبشريةأكتربعالميةيهوايصورالكهنوتىالمصدرإن

قصةأنإلىالإشارةالضرورىمنلكن.مصادفةذلكيكونأنويحتملالإلوهيمى

01)ااوا!واقالأرضالإولالربعمل-!لم11:هكذاتبدأالالوهيمىاليهوىفىالخلق

المحه!ل!البدوص11-:هكذاتبدأالكهنوتىالمصدرفىالخلققصةأنحينفى(

.(11)ااوالأرضالسمواق
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ا!لتلأناه

الكهنوتىالمصدرقصةوتبدأالأرضلجلقالإلوهيمىاليهوئالمصدرقصةتبدأ

جيدايبرز.،نهأولاالبدايةمنمقصودالإ%!لافذلك!انوسواء.السماءبخلق

منفصلةمملهرتالتىالطوفانقصصفىالحال،وهكذا.الإتنينرؤىلمحىالفرقما

.الكتابهذامنالتانىفالفصل

والآبارالسماءأبوابتفتحتفقدكونيةأزمةهىالكهنوتىالمصدرفىالقصةإن

اللإلهنجد!اوه!فقصا،مطارالأتسقصاالإ)وهيمىاليهوكلاالمصدرفىأما.المياهوارتفعت

خلالمنءتت!الربمعوالعلاقةالكونح!اءيسيطرعالمىإلهالكهنوتىالمصدرفى

وأالمللائكةأ!الناطقةالتعانجيننجواسطةوليسالدينيهالمؤسسةهىوالرسميةالقناة

وبأسلوبالكهنلأبواسطةمحددةأوقاتفىالقرابيزاتقديمعنلكنالأنبياءأوالرؤى

أبنيأصةيحكىانكهنوتىالمصدرتجدفت،ةمحددلمعاييروفقايتمشئوكلمعين

بهاأمرالترعنمختلفةبطريقةؤربانهمايقدمانحيتوافيهو"نأداف11،هارون

(.T)اا!باأ!الم!اظوأ!اا!بندء!قرظخكلجت11:النتيجةفتكونالرب

الصعراوفىلقرد

فىدالتمرعنالالوهيمىاليهوىقصةالكهنرتىالمصدريغيربهاالتىالطريقةإن

.عوفوالطوفانقصةمثلمتشابكتانفالقصتانكتيرا،تساعدناسوفالصحراء

تىءالك!ونصعاديةلجروفالالوهيمىااليهوسالمصدريكونوسوف.بينهماأفصل

!لجه!ذلكبعدونرىالالوهيمى-اليهوكماقصةنقرأأنويجب.تقيلةسوداءلجروف

تى،الكهنمالمصدرروايةفىالتمردقصةتحكى

(61دلعلىا)لقمردا

نوبفالتبنوأوناليابابناوابيرامودالانلاويلنق!لق!رلنضرعوأخط-ا

رأبين.

!دعو-،الجماعةدؤساووخمس!!ائتكاسرائيلبنىمنأناسمع.موسىيقاومون3-

اسم.ذويللأجقمالح

فىمقدسةبأسرهاالجماعةكلأنكفاكمالهما،قالواوهال!نموسىعلى3-فاجمتمعوا

.الربجمماعةءعكترتفعانبالكمافماالربوسطط

وجهه.علىسقطموسهسمعفلما4-

يقربهحتىالمقدصهومقلههومهالربيعلقغداقانلاقومهوجمميعقول!كلمثم-5

إليه.يقربهاخمتارهفالذكلا.إليه
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التوداههـثتبامبأ

جمماعته.وكلقورح.مجامرلك!ضذواهذاافعلوا+6

الربيختارهالذيفالرجل.غداالربأماه!بخوراعليهاوضعوانارافيطواجعلوا-7

.لاوييابنىكفاكم.المقلىسهو

.لاوىيابنىاسمعوالقو-موسىوقال-8

لك!إلي!ليقربكمإسرانيلجماعةمن؟فرز!مإسرانيل!لهأنعليكمأقليل-9

لخدمتها.الجماعةقداموتقفواالربمسكنخدمةتعلموا

كهنوتا.أيضاتطلبونمعكلاوىبنىاخوتكوجميعفقربك-01

واتتذمرحتىهوفماهارونوأما.الربعلىمتفقونجماعتكوكلأنتإذا-11

عليه.

لاتصعد.فقالا،اليابابنىوأبيرامداتانليدعواموسىفارسل-13

تزاسحتىالبريةفىلتمتناوعسلالبناتفيضأرضمنأصعدتناأنكأقليل-13

ترؤسأ.علينا

حقولنصيبأعطيتناولاوعسلالبناتفيضأرضإلىبناتأتلمكذلك+14

تصعد.لا،القومهؤلاءأعينتقلعهل،وكروم

آخذل!اواحداحمارا.تقدمتهماالىتلتفتلاللربوقالجداموسىفاغتاظ-15

منهم.أحدإلىأسأتولامنهم

.غداوهارونوهمأنتالرباه!أهجمماعتكوكلأنتكقلقود!موسهوقال-16

مجمرتهواحدكلالربأمام!وقدموابخورافيهاواجمعلوامجمرتهواحدكلوخذوا-17

مجمرتهواءدكلوهال!نوانت.مجمرةوخمسينمائتين

خيمةبابلدكاووقفوابغوراعليهاووف!عوانارافي!وجعلوامجمرتهواحدكلفأخذوا+18

وهارونا.موسىمعالإجتمالح

لكلالربمجدفتراييالإجمتمالحلآخيهبابإلىالجماعةكلقود!عليطوجمع-91

عة.الجط

قانلا.وهال!نموسىالربوكلم-02
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الت!لاههـثتبم!

لعظة.فىافنيهمفإتالجماعةهذهبينمقافترازا-21

واحدرجليخطئهلالبشرجمميعأرواحإلهالله!وقالاوجمهيهماعلىفخرا522

الجماعة.كلعلىقتمممخط

قانلو.موسىالربفكل!-22

.وإيرام)13(ودا!أنقورحمن!كنحصالىمناطدوانللأظعةالجطكلم-24

أسراليل.شيئورأءهودهبوأبيرامداتانالىوذهبموسىفقام-3د

لهمماشيئالقسواولاالبغاهالقولمهؤلايخمياه!عناعتزلراقائلاالجماعةفكلم-26

خطاياهم.بجميعتهلكوالئلا

لمجابفىووقفاوايرامداشانوحنناوأ!رالموداقنأ!رعمسكقحكلالىمقلمحطلثوا-27

وأطفالهماوبنيهمانسائهمامعخيمتهما

وأنهاالأعمالهذة!لعمللآارسلنىقدالربانتعلمونبهذاموسىفقال-38

نفسى.منليست

الربفليسانسان!لمصيبةواصابتههإنسانمحلكموتهؤلاءماتإن-93

قدأرسلنى

فهبطوامألهمو!لوابتلعتهمكاهاالارصوفتحتبدعةالربابتدعإنولكن-02

.الربازدرواقدالقومهؤلاءإثتحلمونالهاويةالىأحياء

تحتهم.التىالأرضانشقتالكلامهذابكلالتكلممنف!خفلما-21

.الأموالكلمعلقورحطنمقوكلوبيوتهموابتلعتهمفأهارضالأوفتحت-33

فبادواالأرضعليه!اوانطبقتالهاويةالىأحياءلهم!انماوكلهمفنزلوا-33

الجماعة.بينمن

ابتلعتنا.الأرضلعلقمالوالأنهمصونفممنهربواحولهمالذيناسرائيلوكل34-

.البخووقربواالذينرجملاوخمسينالمائتينوأكلتالربعندمهناروخرجت25-

-411-

http://kotob.has.it



التو)51هـلتمأمبأ

القرأءةو!انتوأحدة!قصةتقرأالقصةهذهكانتعامآلفىمدىعلى

بعضوفى.واحدوقتفىمختلفينمكانينفىحدتتو!أنهاالقصةإلى!!شير

الإجتماعخيمةكىأخرىأجزاءوفىالمتمردينمخيماتفىالتمرددلكحدتجزاءا"د

قورحأخرىأجزاءوفىفقصاوأبيرامداتانهمالمتمردينأننجداالأجزاءبعضكىو.

واضح.تمزواعنويكشفالمشكلةهذهيحلالقحمتينبينوالفصل!ئمنهتهوصإ

!موأونوأبيرامداتانتمردقصةهى،الإلوهيمىلليهوىوفقاالأولىالقصة

يشتكونالمتمرديننجدالمشاهدأحدففى،موسىزعامةيتحدونالذينرؤبينسبصا

لمأنهموسىويجيبوعسلا،لبناتفيضالتىرضالأمصرأرضمنأخرجواأنهممن

ضرالأتبتلعحينئذلهواهوفقاوليسالربمنبأمر!انفعلهوماأحدألىيسئ

الشاكلإن.

تساندهااللاويينمنمجموعةأننجدالكهنوتىللمصدروفقاالثانيةالقصةوفى

وفقا-وقو-قو-،زعامةتحتالتحدىإلىتدعوالتنهىالطالفةمنمجمومحة

لايتحدىأنهونجد(1)وهارونموسىعمابنهو-الكهنوتىالمصدر!للأنساب

يستطيعلافلماذا.الكهانةعلىلهارونالكاملةالسيطرةيعارضلكنهموسىزعامة

عنموسىويدافع؟مقدسا!لهالشعب!انإذاالقدسفىيعملواانالآخرون

البخوربإحراقيكونالإختباروذلكمقدسمنلإثباتاختبارإجراءويق!3هارون

ذلكالمتحدونيحاولوعندماالكهنةأيدىبغيرالبخورإحراقيمنعالكهنوتىوالمصدر

الذالىهارونبأبناءحلالذىمصيرمتلمصيرهمويكونحدودهميتجاوزونكانهم

أماه!فماتاوأكلتهماالربعندمقنارفخرجمت11الأولىالقصه!احدودهماتجاوزا

.االربا

لكنموسىتؤيدقص!-الإلوهيمىاليهوىللمصدروفقا-التمردقصةإن

لحقوقاالآخريناللاوب!نطلبإنتقولرسالهوتحملهارونتؤيدالكهنوتيةالصيغة

فكهانةرفيحةسلطاتلهمرجالذلكفىيساندهمكانولوحتىشرعىغيرالكهنة

هارون!هانةهىالأمة

الألوهيةمفا!يم

منهىالربلمحادتةالصحيحالطريقأنفكرةيطورالكهنوتىالمصدر!ن

المغفرذوأردتأخطأتفلو،المذبحجوليخدمونابذينهارونأبناءالكهنةخلال

ىأالكهنوتىالمصدرنصرفىيوجدولاالمسكنفىالكاهنالىقرباناتقدمأنفعليك

رحمة،،مغفرةعفو،متل:كلماتالمصدرفىتظهرولاحنونإلهبأنهالإلهإلىإشارة

يستحقندمهعنيعربمنحلليسأنفكرةعلىالتأ!يد،بلندم،اخلاص

نأودونالكاهنالىيتوجهاندونالندمعنيعربأنيستطيعفالإنسانالعفو،
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مل!رلالت!)51

حددالذىفهوالحقهوالإل!فإنالكهنوتىللمصدروفقا،الكاهنعلىالقربانيعرض

ودلكالتمتريعات،هدةاتباعويجبلهاطبقاالعفويعطىالتىالتشريعاتمجموعة

الغمببطئورؤونرحي!إول11الإلوهيمى:ال!هوىالمصدرفالإلهصورهتمامايعارض

ا)16!اوالغطيةوالمعصيةالإثمغافو.الونالىالإحسانمحافظ.4والوفاالإحسانوكثير

طوربلالقصصتفاصيلفىبالتغييرفقصايكتفلمالكهنوتىالمصدرإن

لللجتاعقائديايكىلملكتابتهالدافعلكنأدبىمؤلفالمؤلف.إنالألوهيةمفهوم

الدينيةوالمرا!زالآخرينالكهنةتحدياتمواجهةوكانواقتصاديا،وسياسيالاهوتيا

يحافضاوأنإليهاينتمىالتىالجماعةتشري!اتعنالدفاعأيضاعليهوكانالأخرى

.نهاروالقديمابيهعلىألقىالذىالخزىيحاربأنعليةكانكماصلاحيتهاعلى

قص!أوالذهبىالعحلقص!علىالكهنوتىالمصدرالايشتملاالغريبمنفليسلذلك

الهجومهىللدفاعطريقةافضلأنيبدوماعلىالمؤافعرففقد،هارونأختمريم

تحدىإلىأيضاهودعافقدهارونالقديمأبيهتحدىإلىدعاقدخصمهانوبما

موسى.القديمأبيهم

!رلذهبيخبوموسا

بموسى،الكهنوتىالمصدرفيهايهتمالتىالطريقةتلكللدهشةالمثيرومن

سللألتهاتنسبالديالمعاديينفالكهنةجداحساسموقف!الكهنوتىالمصدرممؤلف

سلبي!صورةفيهارونفيهايصورونتوراةعرضوالموسىلأبناءمايبدوعلى

مدنباأو!افراموسىفيهيعرضكمضادامؤلفايكتبأنلايستطيعوالكهنوتى

ومحخرجللأملآومؤسسقومى!بطلموسىمكانةيمسأنلايستطيعوكذلك

المصدرلكنسيناءةفىمعهالعهدقطعتموأنهالحريةالىالعبوديةمنلشعبه

حدفىليسوهذالموسىالأكبرخالأكانهارونأنيكتبأنلنفسهيسمحالكهنوتى

المؤلفأنلايعنىهذاو،البكريينيكونالمويوسففيعقوبموسىعلىهجوماذاته

شانه.منوتقللموسىتمسقصةأختلق

اهتمحيتخيالهفىجديدةقصصبخلقيهت!ملمالمولففإنعلىذلكعلاوة

حريصايكونأنعليه!انفقد.المعروفةالأحداتلتسلسلوفقاروايتهبتشكيل

فقدالذلكللماضى،صادقكوصفالمؤلفهذايقبلكىالشعبإلىيتوجهلأنه

فىمهمةشخصيةموسىشخصيةوظلتالقدي!االزاثفىومكانتهموسىاحترم

المصدربروايةمقارنةأقلبتطورتتميزالشخصيةهذهلكنالكهنوتىالمصدررواية

لقصصصياغةإعادةعلىالكهنوتىالمصدرتجرأالحالتينوفىالإلوهيمى،اليهوى

،)17(.مانحوعليبموسىتعريضا
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الل!لاهلصثلبكل..لم

القصةهذهكلرفتهالصخرماتالمياهإ-خراجقصةهوتلكعلىلمودجوأفضل

الاولىجممةلةة.الما.ويضرجالصخربعصاهموسىفيهايضرب،مختلفينموضعينكى

توقيتفيتتح!المتشابهتينالقصتين،و!لاالعددسفرفىوالتانيةالخر!سفركى

مكانفيالا!طاثتجريذلك.،ورغم!الاخرصالبعدكلوبعيد!صختلف
.والقصةآلهج!اتأملهمايجبلذلك،فقراتدعدتحويقصة(1!!و!ل)مريبةواحديدعي

!التايى:!انتالالوهيمياليهويالنصفيالكهنوتيالمؤلفقرأها

2+17:7الخر!،الصخرمقمياه

لماذأموهـ-!لهمفقال.لنشربءط3أعطوناوقالواموسىالشعبفخاص!ا-ا

؟الربتجربونلماذا،تخاصمونن!ا

"!لعدتنالماذاوفالواموسىعلىبالشروتذمر.الماءالىالشعبهناكوعطش-3

لحش!.بال!ومواشيناوأولادنالتميتنامصرمن

سيرجموننىقليكبعد.الشعببهداأفعلماذاقانلاالربالىموسىفصرخ-4

حطالهوعصاكاسراتيلشيئممت3ءمعدخذوالشعبقداممرلموسىالربفقال-5

واذهب.يدككىخذهاالنهربهاضربت

فيخرجالصخرةفتضربحوريبفىالصخرةعلىهناكأماملىاقفأناها-6

إسرائيل.شيوخعيونأمام01هكاموسىففعل.الشعبليشربماءمنها

أجلومناسرائيلبنىصخاصمةأجلمنومريبةمسهالموضعاسمودعا-7

.ا؟أمالربوسطناأفىقائلينللربتجربتهم

يقفيهوا،موسيمعحتيرونوهـم،العطشىمنيعانيالصحراءفيالشعب

التىالقصةهىهذهمنها.الماءفيخجالصخرذبعصاهموسييضرب،الصخرهعلى

!ألتايى:فهيأخرجهاالتىالروايةأماالكهنوتىالصدرمؤلفقرأها

)T.ا:02العدفى،الصخرمقمياه

الشعبوأقامالأولالشهر!تصينبريدالى!لهاالجماعةاسرانيلبنوزأتى-ا

.هناكودفنتمريمهناكوماتتقادشف

.وهارونموسىعلىفاحتمعواللجماعةماءيكنولم-3
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الت!)51هـثتبملأ

الربأمامإخوتنافناءفنيناليتنا.قاللينو!لموهموسىالشعبوخاصم-3

ومواشينا.نحنفيهالموتدكئالبريةهذهالىالربلجماعةأتيتمالماذا-4

ررعمكانهوليس.الردئالمكانهذاالىبنالتأتيامصرمنأصعدتماناولماذا-5

للشربماءلمحيلاولاورمانوكرموتين

علىوسقطاالإجتماعخيمةبابإلىالجماعةأماممنوهارونموسىفأتى-6

.الربمجدلهمافزاءى.وجهيهما

قانلا.موسىالربو!لم-7

نأأعينهمأمامالصخرةو!لمأخوكوهارونأنتالجماعةواجمعالعصاخذ-8

ومواشيهم.الجماعةوتسقىالصخرةمنماءلهمفتخرج.ماءهاتعطى

.أمره!ماالرباماممنالعصاموسىفأخذ-9

أمنالمردةأيهاأسمعوالهمفقالالصخرةأمامالجمهوروهارونموسىوجمع-01

.ماءلكمنخ!3الصخرةهذه

فشربتغزيرماءفخ!3مرتيننجعصاهالصخرةوضربيدهموسىورفع-11

ومواشيهم.الجماعة

أمامتقدسانىحتىبىتؤمنالمأنكمااجلمنوهارونلموسىالربفقال-13

إياها.أعطيتهمالتىرضالأألىالجماع!تدخلاتلالذئكاسرانيلبنىأعين

فيهم.فتقدسالربأسرائيلبنوخاصمحيثمريبةماءهذا-13

جداواضحوالشبهقو-قصةفىالكهنوتىالمصدرنخةالقصةهذهلغةتشبه

هذهففى،القديمالعهدمصادرعلىقبلمنإطلعقديكنل!اولوحتىالقارئامام

مجدتعبيرويستخدموهارونموسى!لىويتوجهوالجماعةالطائفةإلىيتطرقالقصة

خيمةأمامحداتا!وجرت."وجهيهمامحلىسقطا11يقولالأزمةعلىكدلياطالرب

الروايةفىالطوفانقصةفتظهرالتى11فنينا11!لمةيستخدموكذلكافيجتماع

الكهنوتية.

منأنههووالمهم.الكهنوتىللمصدرالمميزةاللخةهذههىهذهأنفىشكولا

إدىحولهاوكيفالأصليةالقصةمنحفضاوماذاالكاهنلفالمةعملتعقبالممكن
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الت!لاهثلبم!

عملاكانالخروجسفرفىالصخرةضربةأنهوالرئيسىالأمر.كيهاغيروماذافعته

الخروجسفرفىالعملهذاكانفقدسلبيا،عملابداالعددسفرفىأته!لى!يحابيا

تجاوزأ!برهووهذاومتطر!،منظمغيرعملفإنهالعددسفرفىأما،للربطاعة

شعبهيدخلأنيستطيعلافهوشئأكلامنأ!برعليهيحلالذىوالعقابلموسى

خطأبسببالعقابنفسهبهفيحلالشريصنعلمالذمماهارونأما،المختارةرضا!لا

الكهنوتىالمصدريرويهاكماعمالالأقصةباقىفىالعقابيقعوبالفعلموس!!

لقد.المختارةرضالأدخولمنقصيرةمترةقبلوموسىهارونمن!لفي!حوت

موسىتجاوزحولالسنينمناتمدىعلىاللاهوتيينالفسرينمنكثيرتحير

قول!بسببأو.اليهايتحدتأنمنبدلاالصخرةضربةبسببكانهلبالصبصا.

منبدلاو"طلكم!جا!صة!هأمنكال"أنأجلمنأو؟11ا!دةأ،11للسعب

لمذلكصأنهىالمهم!فالنقطةيكونماإداليكن؟لكمسيخ!الربأنقوله

ى!خاصلجهدقامقدالمصدرمؤلفأنأى.الالوهيمىاليهوىروايةفىيطهر

خطأمنويعانىبلبرئبأنههأرونيصور!ماللقصةجديدمضمونيدخل

موسى.

موسىقنالح

!ثيرفىتشبهسيناءجبلمكانةحولبهخاصةروايةالكهنوتىالمصدرلمؤلف

فىلكنهبمفردهعليهيصعدفموسىألالوهيمى-اليهوكاالمصدرروأيةالتفاصيلمن

هبصاعندماانهفيحكى.بموسىمرتبطاشيئاالكهنوتىالمصدريضيفالقصةنهاية

ىأ،منهالإقزابمنيرونهالذينإسرائيلبنوويخافوجههجلدأضاءالجبلمن

يحجبغشاءهناك!انحياتهمنالأحيرةسنةالأربعينخلالانهنتصورأنعلينا

الكهنوتى؟للمصدروفقا،موسىلوجهحدتماذا،وجهه

لموسىظهركانلوقرن"!ما11كلمةالمفسرونفهمطويلةسنواتمدىعلى

فوققرنينلهبأنالفنيةالاعمالمن!ثيرفىموسىوصفإلىذلكوادىقرنين

العهدباحثجمعومؤخرا،لموسىأنجلومايكلالنحاتتمثالالأعمالهذهوأشهررأسه

يعدالتفسيروهذاتشود(،قد)موسىوجهأنعلىتدلشواهدبروبوليامالقديم

ولقد،السحابيغطيهعندماالربمجدفىيظلفموسىالكهنوتىالمصدرلدىمقبولا

فأنوبذلك)03(،آكلةنار11بأنها11الربمجد،،ظاهرةقبلمنالكهنوتىالمصدروصف

مخيفتشويهالنتيجةكانتوالإنسانعلىمحطورةمنطقةفىسارقدموسى

نأالكهنوتيئالمصدرويذكر.رؤيتهتحملشخصأياستطاعةعدملدرجةلوجهه

يمسلاوهذاوصفةأوإليهالنطريمكنلاأنهحديما)قبيحا(!انموسىوحه

شيما.شخصيتهإلىلايضيفلكنهاحزأمه
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الت!)51هـلتبملأ

وعبافىةغوايإ

المصدرقصصمنالكهنوتىالمصددرانتقاليوضحآخرانموذجاأضيفأنأود

فىوالعنفالجنسبينفكننقص!وأمأمنا.هـ؟قصصهإلىالإلوهيمى-اليهوى

اسرائيلأبناءي!يغوأحبنبىشعدببناتفنحد،،والكهنولرالالوهيمئاليهوىروايتيي

وفىأجنبيةأوتانعبادةإلىذلكبديتحولتمجنسياالبدايةفالإغواءهذاويكون

بالأحرفالكهنوتيوالمصدر.الكفرأعمالحيالحازمذإجراءاتتتخذالمصدرين!لا

الثقيلة.

52الطد

.مؤأببناتمعيراءنالشعبوابتداشطيمفىإسرائيلوأقام-ا

لآلهتهم.وسجدواالشعبفآ!لآلهتهمذبائحإلىالشعبفدعون-3

إسرائيل.علىالربغضبفحمى.فغورببعلإسرائيلوتعلق-3

فيرتدالشمسمقابلللربوعلقهمالشعبرؤوسجميعخذلموسىالربفقال-4

إسرانيل.عنالربغضبحمو

.فغورببعلالمتعلقونقوم!وأحد!لاقتلواإسراثيللقضاةموسىفقال-5

كلوأعيقموسىعينأ!اممالمديانيةإخوتهإلىوقدلمجايإسرائيلبنىمقوجلواذا-6

الإجمتمالح.خيمةبابل!يباكونوهماسرانيلبنىجمماعة

رمعاوأخذالجماعةوسطمققاممالكاهنهال!نالعاذاربنبنفينعاسذلكرأيفلما-7

.بيده

فىوالمرأة.الإسرائيلىالرجملكلاهماوطعقالقبةإلىالإسرائيلىالرجلوراوودخل+8

إسرأنيل.بنىعنالولايفامتنع.بطنط

ألفا.وعشرفيأربعةبالولايالاتواالذينوكان-9

قانلا.مو!ىالربفكل!+01
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التلألاههـلتبمب!

غيرتىغاربكونهإسرائيلبنىعقسخطىردقدالكاهقهال!نالعازاربنبذفينعاس-11

بغرتى.إسرانيلبنىأفقلمحتىوسطه!فى

السللأم!.ميثاقاميثاقىأعطيههأنذاقللذلك-13

بنىعقوكفردقهغارأنهلأجملأبكاكهنوقميثا!بعدهمنولنسلهلهفيكون-12

نيل.اسرا

بيترئيسسالوفيزمرىالمديانيةمعقتلالذيالمقتولالإسرانيلىالرجلاسموكاق-14

الشمعونيينمقأب

.!ديانفىأببيتقبائلرئيسهوصوربنقكزبىالمقتولةالمديانيةالمرأةواسم-15

قانلا.موسىالربكلمثم-16

وافمربوهم.المديانيينف!ايقوا-17

وأمر!زبىفغورأمرفىبها!ادوكمالتىبمكاندهمضايقوكملأنهم-18

كغوربسببالوباءيومقتلتالتىلمديانرئيسبنتأختهم

لليهوىينتثياتىاالأولفالقس!ا،مكتملينغبرقسميهلأنغريباالنصيبدو

ومولصحماآلهتهمو!لىخؤاببناتإلىإسرأئيلبنوانجذبكيفيصفالإلوهيمى

ث!ا.التنفيذعنشيئالسمعلاشالقصهتنقطعتم.المخطئينسرأبقطعيوصى

النساءوتتحولالإ%تماع"خيمة،روث!ا"المعروف!الكهنوتىالمصدرلغةتظهر

المرحلة.هذهحتىالوباءبتوقفالقصةمنالتانىالجزءوينتهىمديانياتإلىالمؤابيات

سببهووهذا)بقليلذلكقبليموتهأرونفإنالكهنوتىللمصدرووفقا

حيتبطلإلىفينحاسحفيدهويتحول(31)ا!جتماع(خيمةفاسرائيلبنىبكاء

يردإ!لاموسىلكن"موسىأمام11الأجتماعخيمةإلىمديانيةوامرأةاسرائيلييدخل

أنهحتىيبعضهماملتصقينويجدهماالخيمةداخلورائهمايدخلفينحاسلكن

بدونقتلهمافىوالسبب،السيدةبطنفالرمحويدخل،واحدبرمحقتلهمايمكات

وتكونالكهنةمنلينىوهوالمسكنيدخلمن!لجزاءهوالاعداملأنمحأكمة

-171-

http://kotob.has.it



الت!لاههـلتطم!

بنىإلىالكهانةتعطىالقصةفهذهالأبدي!الكهانةميتاق!االابديةبنحاسمكافأة

الأبد.إلىهارون

شيئالايفعلالذىموسىقدرمنالقصةتقللدرجةأىإلىتحديدالصعبمن

أماميحدتالمقدسالمكانتدنيسأنيذ!والكاهنالمؤلفإنقولهيمكنماو!ل

نشيرأنأيضاالضرورىومنذلك،علىيردالذىالرجلهووفينحاسموسىعينى

موسىزوجةأنذ!رنافقد.مديانيةإلىالمؤابيةالمرأةهويةتغييرحاولالمؤلفأنألى

مديانية.!انت

وحذفاإفمافة

القصصبهايحكىالتىالطريق!منفقصاليسالكهنوتىالمصدرنعرفنحن

نجدهالمثالسبيلفعلىمنهايحذفأوميهايضيفمماأيضالكنجديدمنالقديمة

وأصفحاتتحتلالتىفالقصص،درج!أقصىإلىالتكوينقصصمنيحذف

لدىمعدودةفقراتبعضنجدهاالإلوهيمى-اليهوكلاالنصفى!املةاصحاحأت

عشرةتشغلالإلوهيمى-اليهوىالمصدركىالمتالسبيلعلىيوسففقصةالكهنوتى
(33)

وتفسير،معدودةفقرإتفىالكهنوتىالمصدرفىوردتلكنهاكاملةإصحاحأت

والأحلامالملائكةالنصمنيحذ!الكهنوتىالمصدرومحررمؤلفأنإيىيرجعذلك

فىلايوجدو!ذلكالالوهيمى-اليهوىالنصفىتطهرالتىالناطقةوالحيوالات

التىالمللأئكةقصةو!ذلكعدنجنةفالناطقةوالجنذوحواءآدمالكهنوتىالمصدر

والربيعقوبلين)الصراعلايذكر!ماالربيدمرهماأنقبلوعموراسدومتزور

عندمامريبةفىالصخرةفوقيكونلاالربأنكما"فنبئيل"فى(لوجهوجها

تقديموصفعلىالكهنوتىالمصدريحرصالماء!مامنهاليخخموسىيضربها

المشهورة(إسحاقذبح)قصةنهائيايحذفلذلكللكهانةهارونتقديسقبلالقرابين

.عام004بنحوهارونقبلتحدثالتى

نشعرجديد،منلنقرآهاالتكوينسفرفالكهنوتىالمصدرقصصفصلبعد

،هارونعصرإدىالنوأياهذهوترجعجدامحدثةنوايالهكانتأمامناالذىالمؤلفأن

الأدبىبالبناءولاالتكويىسفرفىالثانويةبالشخصياتاهتمامأىالمؤلفيبدىفلا

،بإحكامالموضوعةالساخرةالتشبيهاتوعلىبالكلماتالتلاعبعلىيرتكزالذىللنص

أحلمنالقصصفىيختصركانالتكوينسفرفىالكهنوتىالمصدرأنونجد

.سيناءصحراءإلىسريعاالوصول

نجدالقصصفىتىالكهنوالمصدربهاقامالتىوالحذفالتغيرأعمالوباستتناء

الشديدالتأ!يدالإضالمحاتهذهوآبرزعن!شيئاتخبرناالتىالإضافاتبحضهنا&أن

ونجد.الللأويينالعددالخر!أسفارباقىعلىويؤتريغطىالأمروهذاالقانونعلى
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لتود51ارثتمأمب!

لهايوجدلا!املةقصةيضيفوأحياناشخصيةيضيفالكهنوتىالمصدرحيانا

نادافهارونأبناءوفاةقصةالإضافاتهذهومنالإلوهيمى،-اليهويفىمقابل

طبقايتمأنيجبالقرابينتقديمأنهومنهاوالهدف!هنوتيةالقصةفهذدواكيهو

فىموجودةغيرطقوسايجرىأنشخصلآىمسموحاوليسفقصاالآلهيهياللوص!

الكهنة.شريعة

والتىالجواسيسقصع!كىالكهنوتىالمصدريضيفهاالتىالشخصياتعلىومتال

منمجموعةموسىيرسلالروأيةهذهوفىالإلوهيمى،-أليهوىفىذ!رت

ضالأرعنالجص!آويتحكتيعودونتمالوعودةرضالأتفقكأجلمنالجواسيس

الشعبلكنالشعبيشجعالذىيفونابن!البهوفقصاوأحدباستثناءبشر

الشعبككويعاقباشربيردحينئذالتمردويبدأالآخرينللجواسهيسيسمحون

هذدير!جديدجيليأتىحتىسنةأربعينلمدةالصحراءفىبالتيهعليهويحكم

عمرهويطوك)24(المخلصالجاسوس!البهوالعقابمنينجوالذىوالوحيد!ضا!

مخلصينجاسوسينهناكأننجدالكهنوتىالمصدررواية.فىرضالأإلى،يصل

مؤلفحلهوهذاإت؟يشعاضافلماذأ.(3)ويشوع!ألبوهماالشعبيتمجحان

فىموسىيرتأنالمنتظرمنيشومأنيعرففهو.حساسةلمشكلةالكهنوتىالمصدر

.تغييرهيستطيعولاالتراتفتابتالأمروهذاالشعبزعامة

إلىيصلالذى!البمعالوحيدجعلهالذىالشئهووما؟يشوعفازلماذا

يساهملمالذىالوحيدهويشومأن-الإلوهيمياليهوىالمصدريوى؟الموعودةرضالأ

لأالكهنوتىالمصدرلكن،موسىينتظرالجبلعلى!انفقدالذهبىالعجلعملفى

المصدرفىيشو3أنكما،هارونصنعهالذىالذهبىالعجلقصةيقدمأنيستطيع

الكهنوتىالمصدرعلىريصنعب)36(،المسكنحراسةعلىوقفمخلصالوهيمى-اليهوئ

يدخلانيستطيعفقصاواحدكاهنهنا&الكهنوتىالصدرفى/لانهذلكيحكىأن

يجاد!عليهكانلذاالمسكنلدخولهوذلكيشوعيموتأنيجب!انلذلك،المسكن

الجواسيسقصةالىاسمهفبإضافةالكبيرةيشعمكانةعنيحكى!ىأخرىوسيلة

.إ!المشكلةهذدحلتم

المصدرفىمقابللهايوجدلاالكهنوتىللمصدرأخرىقصةإلىقبلمنأشرت

الطويلللحوارتفصيلالقصةهذهوفى.(!11)ا!برأهيمىالحرمقصةوهىاليهوى

الكهنوتىالمصدريسعىفلماداللعائللا،قبرشراءحولالحيتىوعفرونإبراهيمبين

-اليهه!ىالمصدرفىالموجودةالمهمةالقصصمنالكثيرحذفالذىالمصدروهو

)الأرالمغارةأنهوالسبص؟المغارةهذهشراءعنمطولتقريرإعطاءإلىالإلوهيمى

هاروتأبناء!هنةمدينة!أنتال!بالخنيلفىموجودتانابراهي!ايش!ريهماالتى

وبإلىالكهنوتىالمصدربينالعلاقةهىسابقاذ!رما!لفىنقطةآهمإن.

كىننجحوعندما.مؤلفهاإهتمامتعكسالقدلمالحهدفىقصةفكل،عصرهأحدات

ا--ت!7-هـ.---
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ايتالاههـلتبملأ

هذامؤلفمعرفةطريقعلىيضعناذلكفانالمؤلفبهاهت!االذى"!المو!تحديد

وندرسهاببعضهاإرتباطهاونرىالاجزاءهذهنجمعوعندماالقديمالعهدمنالجزء

الشواهدلدينافإنناوالانالمؤلفهويةتحديدحولالكاملالحلمنلقتردبفإننا

مؤلفه.تحديدأجلمنالكهنوتىالمصدرمنالكافية
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الت!لاههـلتبمل!

صلحاديامئبق+ا

1614:4،االعدود7،101.ت\6:1،88016،الحروج

1r،،9،"7:1617،01:13،الخر!0-3

13-7:01،7:91،8:113-13،الخر!4-

4:4الخر!5-

7:7الخر!6-

6:03-35الخر!7-

93-04:1333،الخر!8-

7:\الخر!6-

ب3:4التكوين0-1

ا:االتكوين11-

01:3اللاوييينا-؟

القصتين.فىم!3والمحررتذ!رأنيجب!انوابرامداثانأسماء-`1

داثانويذكرلتلاثةوليسفقصاواحدمسكنالىالفقرةوتطرق

37.الفقرةفىقو-بدونتانيةمرةوابرام

ينسبه.اندفاعأوتدفقليسالقديمالعهدفىشؤلاكلمةتفسير14-

القبهر.معناهأنالبعضويعتقداطييتنواقعإلىالبعض

6:183-االخر!ش!-?5

V-الخر!16- Irl

عأئلاتبينبالخلافاتيتعلقماحولالنماذجهذهكروسدرس17-

مقالفىوذلكالكهنة

11 " in canaanite myth and

hebrew.ن! epi

03:33-34العدد18-

ءwo-34:9-الخر!91-

34:16-8\أالخر!03-

03:93العد،*-

النهاية.فىالقدي!االعهدمؤلفتحديدملحقانظر33-

-175-

http://kotob.has.it



33-

35-

-26

37-

-38

13:03دالعك

14:43دالعك

:6-149دالعك

:3311الخر!

33التكوين

:3113يشوع

176-

داهلتواهـثتم!مل!

http://kotob.has.it



التالاههـلتمأمبأ

أ/!!ة!ما!!%إ!أ

ض!ط!!صضيا

الالوهيمى-اليهوكاالمصدر!قاقتباساق

وحتبتوضحتقدوقصصهمالكهنةتشريعاتمجموعةأنالآننعرفنحن

الإلوهيمى-ىاليههالمصدرينقصصحطتوقدالإلوهيمى-اليهوىللمصدركبديل

قانونإلىالحاجةتتناولولمأثهنوتىللمؤلفالروحىالأبهارونقدرمن

علىواحتوتللكهانهكافيةأهميةتعصالم،كما!افنحوعلىوتشريعات

باختصار.الناطقةوالحيواناتحلاموالأالملائكةمتلالكهنوتىالمؤلفرفضهاعناصر

الإلوهيمى.-اليهوىعنراضياالكهنوتىالمؤلفيكنلم

هذهحولمشابههبمشاعر!اهن!ليشعرأنالمنتظرمن!انهل

القديمةالقصص،!اهناكانوالذى،التتنوىالمصدرمدرسةمؤلفاحب؟القصص

يبدأالتىفالإصحاحات؟تردددولشامنهااقتبسحيتالإلوهيمى-اليهوىللمصدرين

سفرإن.والالوصمى-اليهوىالمصدرينقصصإلىبالإشاراتمليئةالتثنيةسفربها

علىحياتهأحداثمنكثيرإلىيتطرقالؤلفأن!ما،موسىوداعسفرهوالتثنية

القىالذ!رياتو!لالصحراءفىإسرائيللبنىقيادتهمنعاماالاربعينمدى

الالوهيمى-اليهوىالمصدرينقصصأحداتإلىتتطرقا،واحدةباستثناء،يعرضها

فىللتمردتطرقهفى،وابيرام!انويذكر،الكهنوتىالمصدرلقصصوليس
وعندما(،)1الكهنوتىالمصدرمنقورحيذكر!لكنها!لوهيمى-اليهوىفىالصحراء

فلسطينبأرضمرتبطجاسوسبأنهحالبيذكرالجواسيسلقصةيتعرض

إلىأيضايتطرق!ما(،2)القصةإلىالكهنوتىالمصدرأضافهالذىالبصليش!حوليس

اليهوى-المصدرفىقصتانوهماهارونأختمري!اوعملالذهبىالعجل
3(.)لوهيصالا

فمتلاجي!امعروفةقصصا!انتلوكماحداتالأهذهالتئيةسفريذ!ر

ا!بصيطاذ!"ويقوليتوقفالجذامحالةفىالتصرفكيفيةتعاليمحول

.(")امصرامقضروجهاعندالطريقفىبمريمإلهك

هذامنإشارةووجود،مريمقصةابقارئمعرفةحسبانهفيالمؤلفوضعلقد

معروفة!انتالالوهيمى-اليهوىالمصدرقصصأنيعنىالتثنيةسفرفىالنوع

التئنوىالمصدرمحررأماممصطلحاتهنا&!انتوبالتاكيد،الأيامتلكفىجيدا

مننسخلديهحانتالكتابةفىشرععندماالتئنيةمدرسةمؤلفأناى،وئيقةفى

الالوهيمى.-اليهوىالمصدرقصص
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التوداههـثتم!ملأ

منهيقتبم!ر،!ىيختارمرانعرفعندماالشخصعنالكثيرمعرفةالممكنمن

مصدراالالوهيمى-البهوىالمصدراعتبرإرميا،أنهأريالذى،التثنيةعدرسةومؤلف

؟لماذا.الكهنوتىالمصدرمنالإقتباسرفضلكنهمنهيقتبسكىفيهموثوقا

لمالكهنوتىالمصدرقصصلأنربماأو؟الكهنوتىالمصدريعرفلملأنههل

نإ.؟مختلفةلأسباباليهاينظرلمالتتنوىالمصدرأنيحتملأو؟عصرهفىتكتب

.جيداالكهنوتىالمصدرعرفإنهبل.لا،التساؤلاتهذهكلعنإجابتى

الكهنوتىالمصدومقاقتباساق

الذيالتثنيةمدرسةمؤلفعصرفىالكهنوتىالمصدرتدوينتمانهالمؤ!دمن

بموسىإلمرتبطةالتثنيةسفرقصمصجميعأنسلفاذكرتقد.بهدرايةعليكان

منجاءتالتىوهىالشاذةالوحيدةوالقصةالإلوهيمى-اليهوىالمصدرعلىتعتمد

سفرمنالجزءهذامؤلفعلىيجبوحان.الجواسيسقصةهىالكهنوتىالمصدر

المصدرمنالجواسيشقصةيقتبسلأنهالكهنوتىالمصدريعرفأن\،التثنية،التتنية

ضالأرويصفونالجواسيسيعودالكهنوتىالمصدرروايةفى،بكلمة!لمةالكهنوتى

فىويذكرونمصرإدىالعودةلهالأفضلمنإنهويقولالشعبويشتكىبالسوء

المتذمرين،علىيهواردويكون(،ا)اغنيمة"وأطفالناالموعودةرضا!منشكواه!

مصرفمنالخارجينجيلكليموتأنوهوالعملجنسمنالعقاب،!عادته

الأرضفيعرفونسأدخلهمفإنىكنيمةيكونونقلتمالذفيأطفالكموأما11دكنالصحراء

ا)6(ااحتقردقوهاالتى

يقتبس-التثنيةسفرفىموسىذ!رياتفىكما-الجواسيسقصةفى

لكن"الموعودةرضالأيرىلنالصحراءجيلإنويقولبالضبصاالكلماتهذهموسى

والشرالغلااليوه!يعرفوالمالذيق!رلنوكمغنيمةي!ونونقلتمالذينأطفالكموأ!ا

إلىجدامتشابهالنصإن.7(يملكونهااا)وهمأعطيهاولهمهناكإلىي!خملونفهم

عرفالتثنيةمؤلفأنيحنىوذلكمصادفةهناكأننقولأنلانستطيعأننادرجة

التثنيةمدرسةمؤلفهو(الكاتببار!أو)حقاإرمياكانوإنالكهنوتئ.المصدر

الكهنوتىالمصدرداخلمنالإقتباساتبعضقابلتنافلقد.ذلكيفاجئناأنيجبفللا

المصدرلغةويغرالكهنوتىالمصدرتعبيراتيستخدمفإرمياأ،8)نفسهأرمياسفرمن

فىالقرابينموضععلىأكدالربانلفكرةويتنكرالخلققصصفىالكهنوتى

الكهنةتشريعاتإرمياعرفحمامصر.منالعبرانيونفيهخجالذىاليوم

معادياكانمدىأكماإلىملاحظةويمكن.عرفهملكنهيوافقهملموهووقصصهم

إنهحقامعفاالربوشريعةحكماينعقتقولونكيفااسرانيلالبنىإرمبافيقولالهم

.(9)ااالكاذبالكتبةقلم!كللهاالكذب
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الت!داهرثتبمل!

نقاداستخدمهاالتىاللغةهـتأصعبلغدإرميا!ستخدما!الكاذبالكتبةقلها

منحباءتالشعببها!مسكبالتىالشريحةإنإرمياأالجقولالفترةلنفسالقديملألعهد

،.التثني!سفرالمقصودأن!نالباح!معظمد!ر؟هـذهشريعةأىةكاذبقلر

موجودايكنلمالكهنوتى!رالمربأنفلهاوزنافتراضعلىوافقوألأنهمذلكأعتقدواد

هاجمإرميافإنآخربمعنىأهوبأسلوبه!تبسقرها-مإرمياأنذلكمحعنى!

.المصدركانإذاالمحتملمنوهذ.!اتبدأوهوكتبهالذىالكتابيبدوماصلى

نرىأنالغريبمنليس.دامو-إ،!انلكنهالحينذلكحتي.ءموجودغيرالكهنوتى

طوالتهاجمالكهنوتىلؤلففقصصالدرجةهذهالىالكهمةشريعةمعادياارميا

موسىاخرجتقدالكهنةتتشريعاأن!ماالتتنوى،المصد!ربطلموسىالوقت

السفرمؤلفأنإدىإشارة:حه4نتومانرىالتثنيةسفروفى.الكهنةاسرةمنوأبنائه

موثوقكمصدرالكهنوتىطرالمصريقبلأنهإدىيشرلمك!نه1التتنوئيعرف!ان

للتاريخ-أوللتشريعفيه

!انتداخلهفالتىالشرانعومجموعاالكهنوتىالمصدرقحممصإن:جات

06عامالملكيوشياإفاةقبلأىا5والتثنوإرمياتلصرفىيهوذافيمعروفة Iقبل

.الميلاد

حزقياالملكبللأ!مأفى

منهلالميلاد.قبل906وقبلتالميلاقبل733عامبعدالكهنوتىالمصد،رظهر

نعم؟!انملكاىعصرفىتتحدرنستحليعوهل؟دقةأكثرتاريختحديدالممكن

علىيؤكدالكهنوتى،لمصدر،،زقيا-الملك،يوشياجدوالدإلىالشواهدتشير،

لتقديمواحدومكانواحدوصم!.!نواحدومذبحواحدمركز:العبادزمر!زية

يامالأوأخبارالملو&فسفرىلثيا،-2الملكإنه؟بألمركزيةبدأالذى.الملكفمن.القرابين

قبله.حقيقيةمرحزيةهنا&تكنلمأنهعلىيشهدان

السلطةأصحابالكهنةوهمهارونكهنةإنتاجمنهوالكهنوتىالمصدر!ن

نسللكن،آخرينلاويينأىولاقول!ولابطلهمموسىوليس،المركزىالمذبحعلى

نظرهمفىاللاويينوبقيةالقدسفىالعمليستطيعونالذينهمفقطهارون

علىخرىالأالقديمالعهدمصادرالكهنوتىعنالمصدريحرصكما.ثانويونكهنة

عنعامبشكليتحدتالتثنوىوالمصدراللاوي!ق.عنمنفصلةمجموعةالكهنةاعتبار

عنوأبدادائمايتحدثالكهنوتىالمصدرلكن،()01*اللاويينالكهنة!اويقصدالكهنة

الكهنةبينتقسي!كاوضعالذىالملك!اكفمناللاويينالكهنة،منفصلتينمجموعتين

11:فيقولواضحبشكلبذلكالأيامأخبارسفرويخبرناحزقياالملكإنه؟واللاويين

)11(ااخدمتهحسبواحدكلأقسامهمحسبوالاويينالكهنةفرقحضقياوأقالم
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التالاههـثتبأمب!

اللاويون:الكهنوتىالمصدركتبواالذينهارونلكهنةمعارضونهنا&كان

علىجداالبارزالرمزسابقاود!رناهارولىوليسالروحىأباه!اموسىاعتبرواالذين

الإلوهيميالمصدرروايةففى،النحاسيالثعبانوهويهوذافىظهروالذىموسىقوة

الذبتالنا!سينقذا!التعبالاهذاقدرةفىو!ان(13)بصنعهقامالذىهوموسى

الملك؟النحاسالتعلانذلكحطمالذىالملكفمن.الموتمنالثعابينلدغتهم

عصرفحتىهاررنبيتنكهنةحدتشئأكضلهوحزقياالملككانحزقيا)13(.

إبياثارطردفسليمانالملوكبينعندهمملكأهمهوسليصالنالملككانحزقيا

وهوالأ!برالكاهنصادوقإلىالهيكلعلىالسلطةوأعطىالقدسمنشيلوكاهن

.سليماننهجعلىحزقياساروقدهارونبيتمن

عدةالهيكلفىالمذبحجانبإلىبنىقدسليمانأنوهىهامةحقيقةهنا&

فقدالعبادةبتر!يزالكبرحزقيااهتماممنالرغهعلىوأنهالقدلم!فىأخرىمذابح

حتىبقيت؟المذابحنهذهحدتفماذأبسوء،يمسهاولمسليمانبناهاالتىالمذابحترك

.سليمانمذابححطمفقدشيلولكهنةملكأحبهويوشيا!ان(14)يوشيادمرها

بينالعلاقةإن.النحاسىالتعبانحطهـاهارونبيتكهنةلدىالمحبوبوحزقيا

ألسسفقد،مثيرةتىالكهنووالمصدرالتتنوىالمصدر:الكهنةوتالقوبينالكبيرينالملكين

هذهعنعبرااللذينالعملانعصرهمافىوظهرالعبادةمركزيةالملكانهذان

وسياسةعملوطرقمصا!حتعكسالكهنوتىالمصدرقوانينتشريعاتإن.المركزية

يوشيا.ر!3يعكسالتتنوىالمصدرلانحزقياعصرور!

ياه!اخبارالأعلاقة

فىإسرائيا!لبنيالتاريخيةالقصةيعرضانالقديمالعهدفىسفرانهنا&

تاريخهوالتانيوالسفرالتثنيةسفرمدرسةتاريخهوالأولالسفر،المقدسةرضالأ

وتأريخلفميلو!هنةدوأثرفىالتثنيةسعروينحصروالثانيالأولالايامأخبارأسفار

يميزالسفرفهذاهارونبيت!هنةلكنالكهنةدوالرفىأيضاينحصرالأيامأخبار

يعزفالكهنوتىالمصدرومتل(.!)واللاويينالكهنةبينالكهنوتىالمصدرمثلأيضا

الكهنةبوظائفالسفريهتمكماالشرعبينالكهنةبوصفهمهاروقبنسلالأيامأخبار

.والعبادةوالقرأبينالقدسةغراضوالأماكنوالأ

الكهنوتىالمصدروبينالاياماخبارأسفاربيزالعلاقةهىمابالضبصانعرفلا

الأيأمأخبارسفريعتبرفصلها،يمكنلاوطيدةعلاقةوجودبالتأكيد،نفزضلكننا

أخبارسفرفىللملدالديني!للإصلاحاتوصفهناكبالطبع،لهمبطلاحزقيا

ثمانينيضيفبالتانىالأيامأخبارلكن،التتني!مدرسةفىموجودهوكمايامالأ

بهاا!ضافاتوهذه.)16(الملوكسفرروايةفتظهر!التىالكبرىعمالالأتصففقرة

.الربأماه!وحهقومستفي!صافئهوالاوعمليهوداكلكلحرقيا!كذا11منلمذبح
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bاالت!هـثتطهب!

عملإنماالههليطلبوالوصيةالشريعةوفىالقهبيتخدمةفابهإبتدأعملوكل

.(ا)17وا!لحقلبهبكل

مساللآحولالتتنيةسفرتاريخمعالأيامأخبارف!الموجودالتاريخيتفق!لا

سليمانوهماأهميتهمافىبارزينإتنينهناكلكنيوشيازيفهوبالطبعمنك،إعظم

هناك.هارونابناءأجلمنالجميعمنأ!ترعملااطذيناالملكانوهدماحزقياس

تقسيمفىباللومعلي!ويلقىسليمانأخطأءحولالتتنيةسفرفىلمجاملأصحا-

يمسحكيفالتتنوىالتاريخويحكىالقصلاهذهالأيأمأخبارويحذف؟-11

يتحولسوفاعمالهأجلمنأنهلحزقياأشعياويقول-.قياالملكأشعياالأ!برالنبي

القصةهذهياما!أخبارويحذف(16)بابلفىالملكهيكلفىخصمينإدىالناؤه

اختبرالربأنثيهاوذ!رنقدأىدولماذلكإلىتشيرواحدةفقرةعلىيبقى؟
(02)

سليمانتذ!رالتىالتاريخي!جزاءألايحذفالأيامأخبارفإنوباختصار،حزقيا

.(21)سلبىبشكلوحزقيا

ملوكتاريخعلىاحتوىقديممؤلفدوجوإلىتشيرمادةهلفرنبار!حمع

!ما،المؤلفهذاالتتنب!سفرمؤد!استخدموقد(33حزقيا)حتىسليمانمنيهوذأ

الملوكعصرأنهولموضوعنابالنسبةوالمهم.منهأكثرالأيامأخباركاتباستخدمه

بالنسبةالمهمةالتاريخيةللوحدةوهدفمغزىهناككانحزقياوحتىسليمانمن

علىالشعبفعلرديصورالأيامأخبارفانالحقيقةوفى.ومؤيديهمهارونلكهنة

يالمصقلأولاورلخيمفىعطم!حنوط11البهجةمنبنوعلحزقياالدينيةالزعامة

.(33ا)اأورشليمفىكهذايكقلمإسرانيلملكداودبقسليمان

نمسورغباتالكهنوتىالمصدراستخدمهاالتىاللغةالأيامأخبارأسفارتعكس

ملكأعظمواعتبارهلحزقيامدحمركزهاوفىالكهنوتىالمصدريمثلهاالتىالدوائر

هارونأبناءلكهنة!انلقد.الكهنوتىالمصدرفيهاكتبالتىالسنواتهذهمرعلى

.الأياموأخبارلجزقياخاصةعلاقة

النصتناسبالملكباللأ!افىبالأفضليةهأرونآبناءكهنةتمتعفكرةإن

بننحشونأخت!انتهارونزوجةأنالكهنوتعالنصيذكرحيتالكهنوتى
(2ث)

يبشر(وهكذا3)دأودالملكآباءومنيهوذاسبطأميرنحشونوكانداف.

أسرةوبينالمالكةالأسرةبيننسبعللأقذهناكبأنقرائ!ال!نوتىالمصدرمؤلف

احهنة.أ

حزقياأياهم

بألىقاطعابرهاناتشكللاالآتحتىعرضتهاالتىأهدالشوأتأعترفأنيجب

إلىنشيرأنالممكنلمحمنهذامع،حزقياالملكعصرفىتدوين!تمقدامحفنوتىاأمصدر
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داهللواهـثلم!مل!

سقوصذمنقريباحزقياحكمكقد،كيهاللبحتالمناسب!والنيئةالفترةهىهذهأن

وأوجدالقدسإلىالجددالسكانكيهتدلمحقالذىالوقتكىهذأو!انإسرائيلمملكة

واختلطالالوهيمىالمصدرووصلالمدينذفىلهمجديداحضوراالشمالمناللاويون

القدسفىهارونأبنا-الكهنةامام!انلذلكواحدا.نصأوصارأاليهوىلالمصدر

هارونأبناءحزقياالملكناصرفقدد!رناو!ماسليمأن.عصرمنذتحدأ!بر

الهيكا!خار3العبادةوأما!نالنحاسرمزودمرمملكتلاكى!بيرةمكانةوأعطاهم

.القكسفى

لديناالموجودةوالتاريحيةاللغويلاالشوأهدلمنلسلهمناسبذحزقياحكمفزةإن

وحزقيالأرميانبلامحنإسرانيلمملكدسقوصابعدالكهنوتىالمصدر!تبفقد

!مايهوذافىدبا/دازدهرحزقياحكمكزذفىأنالمحروفمن.يهوذاوخراب

والمؤلف،والآمثالوهوشعوممخاأشعياأسفارمن!بيرةآجزاءالعصرهذافى!تب

وأخبارالملوكاسفارمنحزءالآياممعاصبحالذى9حزقياحتىسليمانمنالتاريخى

أجلمنالعملتمالعصرهذافىاندحقيقدهوشئأهمأنالمحتمل،منالأيام

.العبادةمركزية

يتفقونلكنهمللملوكوتقديرهمرؤيتهمفىالأياموأخبارالملوكأسفارتختلف

العبادةأماكنوالغىالعبادةمر!زيةعملي!تزعمحزقياإن:التاليةالحقيقةحول

لم؟العبادةاماكنلتحطيمتبريرهفىحزقيااستندشئآىعلى.القدسخا!3

يوشيا،عصرحتىعلناذلكيفعلل!الأنهلذلكتبريرايقدمأنالتثنيةسفريستطع

الهتيالصيغةهذهكيلاتوجدلاإذالهدفلهذاليستخدماليهوي-الإلوهيمييكنولم

مرارافيهوردحيثالآنسبهعوالكهنوتيالمصدرو!ان،العبادةلمر!زيةلجلاءتشير

متالىدع!اتصورالصع!ومن،القرابينلتقديمالوحيدالمكانهوالمسكنأنوتكرارا

وتريرها.حزقيالأحاتلإصدلهذامنأكثر

المؤلف

اليهوىالمصدرمؤلفهويةتحديدمثلالكهنوتىالمصدرمؤلفهويةتحديدإن

اللغ!منالإشاراتلعصفبمساعدة،هأم!معلوماتلدينالكننااسمبلاالإلوهيمى

ففس!القديموالعهدالخارحيدبوالأالاتريدوالا!تشافاتالمعمارية،الهندسة

مكانفىوتر!يزهامحددةمجموعةإلىالكهنوتىالمصدرمؤلفننسبأناستطعنا

بالموضوعاتمعينةجماعةاهتمامشرإئعهومعظمقصصهتعكس،محددينزمان9

!اهمناالكهنوتىالمصدرمؤلفد!انالفترذ،نفسفوالاحتماعيةوالدينيةالسياسية

منمكانتهمودعمالديني!رؤيتهمأجلمنحأربعنلا،متحدتأوهارونبنىمات

يبدر؟أشخاصعدةأ،شخصا!انهلالمصاحبد.انع،الشرالمناسبةالقصصخلال

حولومز(بطدحدةموفهى،احد،شخص!تبهاقدالكهنوتىالمصد!قصصن

-182-

http://kotob.has.it



الت!لاههـثتبمل!

بقصصخاصةعلاقةولها!لهالمؤلففىمترابطةولغانفااحومصاأمكارمحجموعة

الأخرىالمصادرباقىعنالكهنوتىالمصدرنفصلوعندماالالوهيمى.اليهوىائصدر

شرائعمصادرأنيحتملهذامعتقريبا.توقفبدونمستمرقصصتسلسللجد

الذىالمقدساع!مفرافمتلاةاثعالشصمجموعاتمنعددبينتنقسمالكهنوتىالمصدر

المؤلفهذاوأضافهارورلألناءمذنحردةوثيق!الأصلفىربما!انسابقاذ!ر

ودمجالكاملةالتشريعاتلمجموعةالقانرنيةالمادةوجمععصرهمنتشريعات

لعملهتاريخيةوصلاحيةمعنىأعطىوبذلكعرصهاالتىالقصصفىالتشريعات

الربمنجاءت:واضحاالنص!انلقد.التشريعاتهذهأتتأينمنأحديسألولم

.وهارونموسىبواسطة

غريبذظاهرةمشتركعنوانتحتوالتشريعاتالقصصنجينالدمجيبدو

!لىالميلأننذ!رأنوعليناالأشياءتصنيفإلىالميلهوذلكسببأنوأعتقد

(خرىالأالمصادروباقى)الكهنوتىالمصدرلكناليونأنيينمنورتناهالمنتظمالتصنيف

أنالممكنفمنالعطماء،اليونانيينالفلاسفةمولدمنالسنينمئاتقبلدونتقد

ذلكيزعجأندونالقديمالعهدفىوالفلسفةوالنبوءةوالتشريعوالشعرالأدبيوجد

أعتقدتاريخياأوأدبياعملاالقديمالعهدكونحولعصرنافىنتجادلونحنأحد.

توجدفللأ.مبررلهليسسؤالاذلكاعتبرواالكهنوتىالمصدرومؤلفإسرانيلبنىأن

كتابا.يرولهكانوافقدالقديمالعهدعبريةفىأدبأوتاريخمثل!لمات

إلىجيلمنشفهيةانتقلتلقصصقديمانظامأالكهنوتىالمصدركانهل

القديمالعهدمعظ!اأنالباحئينبعضيعتقد؟سوياوجمعهاالمؤلفجاءحتىجيل

فى.ذلكعلىدليلأىأجدلاالكهنوتىالمصدرحالةوفشفهيا.مؤلفاأصلهفي!ان

لمحللاحينئذالإلوهيمى-لليهوى!بديل!تبقدالكهنوتىالمصدركانإنألحقيقة

ولاالإلوهيمى-اليهوىمنقليلبعدظهرالكهنوتىفالمصدر،شفهيمؤلفلأىمجال

صحيحوالعكسشفهيةروايةفيهاتتطور!ىعديدةلأحيالفجوةبينهماتوجد

،فالكاتباخرىبعدمرحلةمرسومةوبنيتلالجرصصياغتهتمالكهنوتىفالمصدر

شفهيا،عرفهأنهأوالمنضدةعليأمامهالالوهيمىأليهوىكانأنبعد!تبه

.جدامخططوالاختلافجدا!بيرالقصصفيفالتشابه

بالمصدرمقارنةأقلالكهنوتىالمصدرأنالأدبيةالناحيةمنعادةنقول

لفاضابالأالتلاعبمنيقللالكهنوتىالمصدرمؤلفأنصحيح.الالوهيمى-أليهوى

معالقديمالعالمقارئواجههاصعوباتهنالثكانتأنهويحتملالأدبيةوالسخرية

الفنية.المؤلفقدرةمنالتقليلعلينايجبلالكنهذا

المصدرمقابللمحى!املدغير!سخصيةالكهنوتىالمصدرفىموسىظهورإن

تجاهليمكنفلاالنفسيةالناحيةمنجداتريةصورةمنحهالذيالإلوهيمى-أليهوى
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الت!)51هـثاقامبأ

يحاولالكهنوتىالمصدرلكنإسرائيلكىديتيزعيمكأبرزلموسىالخاصةالمكانة

شخصية!انتالنتيج!لكنلذلديهد!الكهنوتي!انوربما.حجمهمنالتقليل

لإخراجالصخرةيضربالذىموسىفوصف،إنسانيةوأهميةأ!ثروتعقيداأ!تو

غامضةشخصيةمنهيجعلقناعكىيطهرالذىوموسىللفشليعرضهالمياه

فىالكهنوتىالمصدرفىالخلققصةآنتحديديمكنهمن!لهذلكجانبإلى

أخركاقصةأىمتلالفنيةالناحيةمنجيدةليستالقديمالعهدفىالأولالإصحاح

الإلوهممى.-المهوئالمصدرفى

لليهوى-بديلاوضعهقدمؤلفهأننجدالكهنوتىللمصدراستعرضنافى

ومزجهم.آخرشخصجاءتمالإلوهيمى
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لاهالتوهـلتمأم!

عشر:التانىالفصلهوامش

.7الملحوظةأنض!!،يشوعالىيتطرقانذلكبعدفقرتينلاحضا،1:36التتنية

34:9أ،9:6التتنية

34:9التتنمة؟-

14:3دالعك-5

14:31دالعك6

وهرفوردكاربنتر،.)درايفرأمتالولونالاالباحتوناعتقد،ا:93التتنية7-

قلتمالذيناطفالكمواما11تعبيرعلىتحتوىالتىالعددسفرفقراتأنباترسبى(

اليهوىالىالفقرتهذهنسبلكن.الآلوهيمىأليهوىللمصدرهى"غنيمةيكونوا

الكهنوتىالمصدروكذلكالالوهيمىأليهوىمفهومكسرالىيؤدىالالوهيمى

قويفمانحزقيال،نوتمارتن)ونمتأخرباحتونحددوقدالعدد.سفرفى

المسالةهذهحولأكثرنجتفاصيلوالمهتمون.التثنوئبالمصدرالفقراتهذهوأنا(

THEEXILE.96-68الىيرجعون AND BIBLICALNARRATIVE PPسفرأنلاحضا

وفى.كالبعلىيقععقابثعناكليسانهواضحبشكليحددا:36التثنية

الفقرةوهذه.موسىوريتسيكونيشوعأنذ!ر)3:38(متأخرتينفقرتين

1:3.بالتثنوممطالمرتبطد(غنيمةيكونونقلتمالذينأطفالكمب)وأمامرتبطة

هذافإنحالأيذعلىالمصادر.بينالتناقضيسوىأنالمحررعلى!انلذلك

الكهنوتى.المصدربروايةالمحررعلمعلىآخربرهان

التاسعالفصلأنظر8-

8:8ءإرميا-9

:8/34،279،:17:9،18181،التثنية-01
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التولاههـلتبمبأ

31:3التانىالأيامأخبار11-

-9ب:314العدد-31

18:4نىالتاالملو&-31

18:4التانىالملوك14-

:8:1511،13،التانىمياالأاخبار،:2813،:0333لما15:؟:133لوالأيامالأأخبارا-5

13:9،01

3101-0301،31-93:337-36،التانىاليامأخبار16-

33-ا.31:الثانىاليامأخبار17-

11ولالأالملوكا-8

V\9-03:3التانيالملوك6-1

333:االتانيالأيامأخبار03-

أندالفورعلىيصيفلكن!عجرفت!علىحزقياليامالاأخبارسفرينتقدلا3-

3(.3336:هالثانىياماثها)اخمار.أ،رشليمأبناءوعلىعليهاللهغضبيأتىولمخصع

hronicles" Thematic '1- Y2:لملأ.حAnd Ideoloلإred Historخlpern, "Sa!.+!ث

Elliotأولح"4!6حStricture- Indications Of An Earlier Source" In

The Creation Of Sacred Literatureا،حFriedman

03:36الثانىالأيامأخبار33-

:633لخرلىبما-34

33-4:03تعورا،3:3دلعدا-35
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الت!)51هـثلتأه!

ا!لقفهلا!يظ/يإاحكنتير3

اووياإإ!سجريئ

منخاص!عمليذىوالتتنوالإلوهيمى-وألي!وىتىالكهنوالمصد.بينالدمجان

السنين.بمئاتذلكقبلالإلوهيمى-اليكو!المصدرلبيئالدمجعمليدوتفوقبلنوعها

المصدرإلىالتوراةاعادةلمتاقيدلكو!انحدلياطابعايحويالكهنوتىالمصدر!ان

هارونأهميةمنالإلوهيمى-اليهوىالمختلصاالنصقللوالإلوهيمى،والمصدراليهوى

نأالإلوهيمى-ال!وىالمصدر،وظنموسىأهمي!مننفسهالكهنوتىالمصدروقلل

فمصاهمهارونللأنالككنوتىالمصدرورأي!اهنايصبحأنالممكنمنلاوى!ل

ناطق!وحيواناتملائك!توجدالالوهيمى-أليهوىالمصدروف.للكهانةيصلحمن

فلا،الكهنوتالمصدردىاماعدنجن!طرقمىيتجولأوصخرةعلىفيهالإلهويقف

القبيل.هذامنشيءأينجد

!ماتماماالككنوتىللمصدرمعادي!دوانرمنجاءفقدالتتنوىالمصدرأما

نسل!الكهنةمنالطاتفتارتصارعتحيتالإلوهيمى-اليهوىالكهنوتىعارض

ووضعهماوصا،حيتهمامنهمالكلالخاح!تالحقوقعلى(هارونونسلموسى

ماشخصومزجواحد،عملفىعمالالاهذه!لودمجماشخصجاءثمالقانوني

قامومناستبدالهبغرصر!تالتلاتمتالذىالمؤلفمعالإلوهيمى-اليهوىالمصدر

وفىمعقدةلصورةفبيوبدلقطعلكنمتقابلد!قصصيضعهلمالعملبذلك

الالوهيمى-اليهوىالمصدروقصصانحالمتمرمجموعلا!لدمجانبعدالنهاية

بينالمحررم!3لقد.لعملدخفامالموسىالوداعوخطابالتثنيةسفروضعوالكهنوتى

بعدذلكا!تشافتهاحتىفانقلابمهارذأحياناوالمتعارضلاالمختلفةالأربعةالمصادر

التىالخمسةسفارا*ا)التوراة!تبالذكلطالشخصهوذلك!انلقد.فقصاعامألفي

دلك؟فعللماذأوالشخصذلك!أنفمن(.عامآلفيمنذنقراها

أسفاركتبالذىكعوموسىيكنلمإذا:الكتابهذافالأولالسؤال!ان

عزرا.أظن!؟!تبهافمنالخمسةالتوراة

هال!نأبناكصمهكاهق

باسملعرفالخمسةالموراةآسنهارجدوأوربعدالآالمصادرما!حالذىالشخصإن

مؤلفتحديدعمليةمنأ!ترالمحررهذاشخصي!تحديدجداويصعب.المحرر

الموجودةالنصوصترتيبهوالمحررهذاعملأساسكانلقد.خرىالأالمصادر

هذاتحديدفىتساعدالتىالشواهدصقليلهناك.ذاتهتلقاءمن!تابتهاوليس

ندرسهاأنيمكنالتشريعاتمنمجموعةأو!املةنصوصلدينافليستالمحرر
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الت!لاهلتطمل!

فانناهذامع.معارصيه؟كانواومنمعاولي!!انواومنجأءأينمنمنهاونستنتج

الشخص.هذاعنماشمئانعرف

و!انهارونابناء!هن!دوائرإلىيشمىالمحررانالواص!حمنشئ!لقبل

:الاشتنتاجلهذا!تيرةأسبابوهناكهارونأبناءلكهن!حليفاأو!اهنانفسههو

الكهنوتىالمصدروتشريعاتبقصصعملهفىالمهمةالأجزاءبداإنه:أول!

والخروجالتكوينبأسفارلديناالمعروفةوالأسفارالالوهيمى-اليهوىالمصدروليس

(1)الكهنوتيةبالنصوص!لهاتبدأوالعددواللاويين

!انتالأودىفالوليقةلمؤلفد!إطار!هنوتيدولانقالمحرراستخدم:بظ

الطواهرمنتعتبروهئ"الأنساب"بقاتمةالقديمالعهدفىوالمحروفةالأنسابكتاب

يحصىحينئذ(3)اآدمامواليد!تاباهذا1ةهكذأوتمدأالقديمالعهدفىالغريبة

من،أنجبمنعنتحكىالتىالقائمةوهىيعقوبوحتىآدممنالإنسالىنسبقائمة

أنسابأنر!روسموفرانكآوضح.القالمهفىالموجودينأعمارذ!رجانبإلى

أجزاءإلىقسمهاالتوراةأسفارحررومنمنفصل!وتيقةالأصلفى!انتالإنسان

أصلهافى!انتالتىالقصصالترتيبهذاوأعطى.(3)التكوينسفربطولووزعها

أشتملتالتىالوتيقةفىالجزءنمسالمحرروأخذواستمراراترتيبامختلفينلمؤلفين

أخذثمنوجوقصةادمقصةبينووضعهانعوحتىآدممنالعشرةالأجيالعلى

نوحقصةبنووضعهاوإبراهي!انعبينالعشرةجيالالأعلىاحتوىالذىالجزء

مقبولاإطاراالتكوصسفرقصصثلك!لأعطىولقدا)خإبراهيموقصص
.(:)تاريخياوتسلسلا

يهواوليسالوهي!االر!ويسمى!هنوتيلاوتيق!الأنساب!تابكانلقد

علىا!نسابسفرير!ر!ما)د(.الربصورذعلىخلقنا!دسصأنايضاويذكر

وشرانع!قصصهكىالكهنوتىالمصدريفعلمتلماوالتواربخالأسماءمتلتفاصيل

العهدمنالتاليةسفراعشوللخمسة!أساسكهنوتيةوتيقةاستخدمو!ذلئط

يهوهضرباتووصفمصرمنوحروجههـأإسرائيلبنئعبوديةقصص-القديم

المصدرروايةلغةاستخدمألمحررإننقولألىويم!ت.!هنوتيةصيغةفيللمصريين

المصدرروايذفىوتظهر.المختلفهللمصادراشلغوي!اءحدةايبلوركىالكهنوتى

قلبفاشتد،هى"المصرييرضرباتمزاواحدةكلتتعقب!لماتالكهنوتى

لتلكمشابهه!لماتالمحررأدخل،()6ااالرتتكلهـاكصالهمايسمعفلهافرعون

قصصيم!3هكذا؟(ء7)ا!لوهيمى-انيهوىقصحىفالضرباتوصفتتعقبالتى

الخاصذالإلوهيمى-الي!وىالمصدربقصصالخهنوتىبالمصدرالخاصةالضربات

المحرراستخدمالمهايةوفى.المطلوبالكمالدلوحدةالقص!يعطىذلككأنبالضربات

مؤلف!.علىمسيطر!بناءالكهنوتيةالوتالق
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الت!لاههـثتمأمل!

!انتالجديدةالنصوصوهذهبهالخاص!النصوصالمحررأضا!:تظ

المصدرمصالغعلىالحفاظأرادأنهعلىتدلالتىالنقاطعلىوتحتوىمميزةللخة

ألطبذكرفسأكتفىالآنأمالاحقاالنصوصهذهإلىأتطرؤاوسوفالكهنوتى

لفترةالباحثينبعضاعتقدحتىالكهنوتىالمصدرلنصوصمشابهةكانتإضافاته

نفسه.الكهنوتىالمصدرمنيتجزألاجزءأنهاطويلة

فىكاناوالمحررالكهنوتىالمصدرأناستنتاجهفى!روساليروفسورابتعد

فجواتظهرتالكهنوتىللمصدرالقصصيالسياقفىأنهوزعمالمصدرنفسالحقيقة

وأنه!املةوحدةيمتلبناءلهليسالكهنوتىالمصدرلأنونظرا.جدأ!بيرة

نأ!روسواستنتجأبدامنفصلايكنلمأنهفيبدوكهنوتيةوثالقعلىيعتمد

المصدرينحولالتوراةأسفارفىالكهنونن!االمصدرأجزاءكتبقدواحداشخصا

معاالقصصهذه!لجمعالذىالإطارالشخصذلكووضعوالالوهيمى-اليهوى

واحدةعملية!روسرأىفىوالتحريرالتاليفعمليةو!انت

نأإيى،السابقةالفصولفأشرنافكماالنقطةهذهفىأستاذيمعاختلفتلقد

اليهوىالمصدرعنهفصلناولومتتابعةقصةيىتبدوالكهنوتىالمصدرأعمالقصة

مواضعفىتظهرالتىوالفجوات،فجوأتأىدونقراءتهفيمكنالالوهيمىوالمصدر

الأخيرالفصلفذ!رتفكماالكهنوتى،للمصدرنفعيةبمصطلحاتتفسيرهأيمكن

قصةرواية!لانسنرىالقديمالعهدفىالطومانرواقيجمافىالنطرأمعنالوإشا

(أبيرام،داتان،قو-)الصحراءكىالتمردقصةفىوتلكذاتهافىكاملة

القصتينوفىحمرالأالبحرعبورتصوراناللتينالقصتينفىالكلامنفسوذكر

المصدرقصةحولتكتبلمالكهنوتيةالقصةإنحالأيةعلى.سيناءجبلحول

لها.سابقةروايةمعماشخصمزجهاومستمرةمتناسقةقصةانهارأيي،وفىاليهوى

المصدرقصصلروأياتالبديلةالروايةفىالكهنوتىالمصدرقصصحولسؤالويبقى

مؤلفهصاغعندماالكهنوتىالمصدرمؤلفنية!انتفماذاالإلوهيمىاليهوى

استبدالها؟أرادالتىالنصوصمعوضعهمهل،القصصلهذهكبديل

كافأوالمحررالكهنوتىالمصدرمؤلفآنبالبراهيناقتناعيمنالرغمعلى

أسرةمنجاءنفسهالمحررأن!روسالبروفيسورأقنعنيفقد.مختلفينشخصين

كهنوتية.ومصطلحاتكهنوتيةوتائقاستخدموأنههارونبنىمن-!نوتية

المحررإضافاتوبينالكهنوتىللمصدرالاصليةالنصوصب!تللفصلوسيلةهناك

مؤلفدانرةنفسمنجاءالمحررأنهىعليهاالتر!يزيجبالتىالنقطةلكن،الكاهن

وابتدألغتهاستخدموقدوأهدافه!االكهندمصا)خيوضحعملهوأنالكهنوتىالمصدر

وتانقمنلبملهالإطاروكانالكهنوتىالمصدربنصعملهفىمههـاجزءكل

!هنوتية.
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الت!)51هـلتمأمل!

معظمأنلنااتصغفكما!اثننا!انالمحررألىن!كتشفأنلنامفاجأةوليس

إلوهيمى-)!هنوتىمحمدر،صحانتالانحتى!.رسناهأالتىوالتشريعاتانقصص

الدينيةالصللأحيةوله!ثانقال!منالقريبونهمالكهنة،و!ار(تثنوى-!هنوتى

صوكان(8)والوصايان!ريعةارتعليمالرسمي!وظيفتهمصنجزءاو!اننشرهافى

الذى)التشريعيوالتاربختىالكهـ09المصدر!تبواالذينغماالكهنةيكونأنالطبيعي

وأنالاخرينالكهنةالىاكؤلفهمونقلواالإلوهيمى(-اليهوىعلىيبدوماعلىاحتوى

رأئوالتىالتاريخفىالمهمةاللحراءحأءتثهـأالكهنةدوائرفىحفظتالوثائقهذه

معا.الوتالقهذهدمجأهميذمعينكاهنفيها

ا!ثانىالهيكلأياه!

والإلوهيمىاليهوىالأربعةرإالمصاتكنلمحي!التانىكلالهبأيامذلككان

الكاهنإضافات!فحصناولوذا!،الوقتذلكحتىا-صملتقدوالتتنوىوالكهنوتى

توقيت!لىأ!تربدق!توجهناالتىالمفاتيحنكتشفأنيمكنالمختلفةللمصادرالمحرر

إصحاحوهوالحددسفرمن15الإصحاحذلكعلىمتالو%يرالأخير.المؤلفإنتاج

وضعتممفهومغيرولسبب4.الكههتشريعاتبأقىعنم!!تلفةتشريعاتعلىيحتوى

بينوليسقصصعلىتحتوىأخرىإصحاحاتبينكإضافةالإصحاحهذا

وتمتالتمردقصةوبينالجوالصلجسقص!بينموجودفهوالتشريعاتإصحاحات

لجتةكهنوتىموضوعرممووموضوعهالميزةاركهنوتىالمصدربلغة!تابته

والقرابينالنذوروقرابينعيادالأوقرابينالعاديةبالقرابينيهتمفهو،القرابين

المصدرفىالموضوعاتهذهمعالر"تمقدو!انالذنوبعنللتكفيرالشخصية
(9
إلىوبضيفسابقاذكرناهاالذىقوالالآعلىالإصحاحهذا.ويركزالكهنوتى

يذ!رلاا5العددفسفرواضحظفرهنا&ولكن،القرابينمنأنواعبعضالقائمةهذه

يأتلمالقرابينعلىالذهـيؤكدالنصفىالمسكنذكروعدم،نهانياالسكن

ئيسيالرالمكانهوالمسكنأنعلتوتكرارامرارايؤكدالكهنوتىفالمصدرمصادفة

القرابينلتقديم

51العددسفرفىالنصأنويبدوالمسكنمدخلفىإلاالقراب!قتقديمفمحظور

كىالعبادةمر!زيةإدىفيهالدعوهالكهنةيستطعل!االذىالوقتفىتدوينهتمقد

للمسكن!فيهمكانهناكيعفلموالذىالئانىالهيكلفزةيناسبالامروذلكالمسكن

ونصالعهد.تابوتأوالكروبيمأوللمسكنوجودهناكيكنلمالثانىالهيكلفخى

الهيكلبين،والحديدةال!تديمةالفزةبينيربظكىوضعهتمالذىهو)5العدد

للهيكلتخصيصهافاالتىناتالتشربإطارفالقدسفى!تابتهوتم،والثانىولالأ

للمستقبل.كبرنامج،بابلمنفىفىأوالثانى

لأ!!،
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لاهلتلأا

فىعيادبالأالمرتبطةالتشريعاتيفصلالكهنوتيفالمصد)أخرىإضافة،هناك

-والمطالوالأسابيعالفصح،مناسباتثلاتإدالنصرويتطرق33اللاويينسفر

ت!دأفهىإضافاتأمممادونمذكورةالقالمةهذهرالغفرانويومالسنةرأس!!ذلك

آخرقانون93()الفقرةالقائمةنهالةفىيظهرت!37بانفقرةوتنتهىالرابعةاغقرةبا

بنىيامر-خرىالاعيادالأبقوانينيرتبصاالذبمط-القانونوهذاالممفالعيدحول

هذدإنالنصيقولحيتأيامسبعةتحتهاوالجلوسالعيدفىالمظالببناءإسرائيل

الخر!بعدالصحراءكىالمظالفىجلسواآباذبهمأنالشعبتذكرأنشانهـامنالحادة

ا).!العبادةهذهفىالمستخدمها!شجاربأنواعقائمةأيضاالنصيفصل!مامصرمن

معيناءعادةحولالاحرىالقوانينعنطلمنفرقانونفجأةيطهرلماذا؟حدتماذا

الشع!جمععزراآنيذ!رنحميافسفر،الثانىالهيكلعصرفموجو!-ة؟.الإجأبة

بالجلوسيأمرقانون:التجديدلهمظهروحينئذالتوراةأمامهمقرأالمياهبوابةلجوار

بنهنفذأنالبلادتاريخفىيحدثلمأنهالنصويذكر،العيدأيامفىالمظلةأسفل

فى4سكنوامظالالسبىمنجمعينالراالجمابهةكلوعملويقولا"االقانلأنهذاإسرائيل

فرحوكاناليوه!ذلكإلىنونبقيشو2أياممقهكذاإسرائيلبنويعطلملأنهالمظالا

!ماالمضلالبعيديهتماللاويينسفرجز?ثإدىالحدتهذاطر!اية(.11)ااجطا!كظيم

لديناأنهلنايبدواداالللأويينسفرفر،المذكورةالأشجارأنواعنفسأيضايذ!ر

غيرفىيطهرالذىالقانونبانروايةولديناموضعهغيرفاللالايينسفرمنقانونا

الشواهديوافق،هذاالتانىالهيكلعصرحتىالدينيالموروثمنجزءايكنلممكانه

الخمس!التوراةأسفارتشكيلفيهاتمالتىخيرةالأالمرحلةأنتذ-سالتىالأخرى

الثانى.الهيكقأيامفى!ان!

أصحابهمهارونبيت!هنةو!انواحدةوثيقةفىجيداجيندههذاكل

الكهنةيعمكلمو!دلكملوكهناكيكنولمالتانىأ!يكلاعصرفىالسلطة

عصرفىهارونبنىص!اهنهناكيكونأنالغريبمنفليسلذلكالخصوم

منمتلهيأتلممناسباتوقيتاهذا!انفقد.خيرالأالمولفمحرهوالثانىالهيكل

وفاعليةقوةوإعطائهجهارامؤلفهمنشرصلاحيةفيهلعيهنةكانحيثقبل

ملزمة.

عزرا

الملفمنوحماية!بيرةبقوةتمتع!رونأبناء!هنةمنواحداعزراكان

التىالوتيقةمنسلطتهونبعت!بيرا!اهنايكنلم4أذمنالرعمعلىذلك

إنهالرباعطاهاالتىموسىبشريعةوصفهاالتىالوثيقةوهىليهوذامعهأحضرها

عرفالقديمالعهدأنالكتابهذامنالتامنالفصلفىذكرتوكما)12(اسراثيل

وضعكاهناعزرا.كانوعزراموسىوهماللشريعةواضعتينشخصيتين
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الت!لاههـلتم!مب!

ىأالقديمالعهدويوضحبالوتالقتأمةدرايةوعلى!اتباو!انوالقوانينالتشريعات

بهاوالعملىالربيقمريعةلطلبقلبههيأعزرالأنا!عزرابهااهتمالولائق!اد!

ماهوكاتبوهوبابلمقصعدهذاعزرا"وكذلكا)13(،وقمماوافريضةإسرائيلوليعلم

ى!عينهالملدأنايضاويذ!ر(.(1ا)إسرانيلاإلهالرباأعطاهاالتىمويمىشريعةفى

يهوذا!كقالسؤالىلأبلالسبعةومشيريهالملكقبلمنمرسلأنلظا!فيويفرضايعلبم

.(1ا)دبيلىكاالتىالهكيتكليعةحسبوأوريق!ليم

يهودأكىالموجودةالكاملةموسىشريعةعنفيهانسمعالتىالأورطالمرةهىهذه

أماموقرأهاالقدس!لىبابلمنوحملهاوأعدهافيهابحتالذىالكاتبعزر!عندوهى

أحدعنهايسمعلمالتىالتفاصيلبعضهناكأنالقراءةعمليةأتناءويتضحالشعب

أسفاروشكلحررالذىألشخصهو!انعزراأنقاطعبشكليتبتوهذاقبلمن

وظيفةوله!هنوتيةعائلةمن!انأنهإدىنشيرأنيجبلكنالخمسةالتوراة

نسخهأولولديهالسلطةولهالمناسبوالوقتالمناسبالكانكىوموجودمناسبة

للكتابخيرالأالشكلحررالذىهونفسهعزرايكنلموإذايدي!.فىلكتابمعروفة

بينالذئالكتابأما،!اتبأو!اهن،عائلتهمن،منهقريباماشخصاكانكقدإذا

تمالتانىفالهيكل،طويلةبفترةعزراوصولقبلتحريرهالممكنمنيكنفلميديه

.القدسإلىعزرامجيءمنفقصاواحدجيلقبلبناؤه

التىموسىلتوراةالقديمةالروايةحفظت!يفنتساءلذلككلضوءعلى

للتوراةالأصليةالونيقةفإنالدينىالموروتفىواردهولماوكقا؟عزرايدإلىوصلت

587عامفىالهيكلأكلتالتىالناركىالقديمالعهدمنأخرىوأسفارهىحرقتقد

!لالربتجلىبمساعدةأعادهاعزراإنتقولروايةأثهناآنويعتقد.الميلادقبل

دبالأإلىينتمىوالذىعزرارؤياأيعزرا"حازونبإس!ا"الروايةهذهوحفظت

03و.الميلادقبل003عامبينوالمسيحيوناليهودكتبهكتابوهو،الخارجى

ويتحدتشجرةغصنفىالإلهفيهويظهر،تقريباميللأدياا00عامحوالى،ميلاديا

يفمريعتكلأننوربلافيهوالساكنونالكونالظلام!اولغطى:اعزراولقولاعزراإلى

فامنكفىأعجبتكأنفىولو.تضعسونوماذاوضعتماذاأحدلايعرنلذلكحصقت

(16ا)توراتكافىمكتولاكانماوهوالبديةمنالعال!فىحدقماكلواكق!قدسكروع

الخارجية.الأسفارمن!هاناإبرأهامالعبرقيإلىترجمه،33-13:03:عزراحازون)

.المترج!ا(العربيةإدىالفقرذهذهونقل-الاولالجزء

أهميةإعطاءدونيوماأربعينلمدة"المفقودةالنصوصعزرايقوأالنهايةفى

هوالأيامتلكفى!انعزراإنالقوليمكننسبيا.متأخرهوالذىالنصلهذا!بيرة

الرابعالقرنفىقألهيرونيموسأنحتىالمقدسةالنصوصبإنتاجا!لرتبصاالرجل
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التو)51هـثتبمل!

معارضافلستمجددهالعزراأوالخمس!الاسفارلصمؤلموسىالقراءذأردتلو11انيلادى

1()-11ئدلك

الخمس!،التوراةأسفارشكلالذىهوعزراانالمحدتونالباحتونأعتقدكما

نأإيىدقيقةتخميناتعبرتشيرالشواهدأنأيضايىيبدوالآنحتىالبحتتطورزمع

الرجل.دا&هوموسىتوراةومعهالبلادإدىعادوالدىللشرائعوالكاتبالكاهنعزرأ

مجللىا

عصرفىعاشالكاهنالمؤلفأنأ!دواالذينعشرالتاسعباحتو.القرنصدق

غيرالفترةهذهكىتمتالنصوصلهذهالنهائيةالكهنوتيةفالتعديلاتالثانيالهيكل

الهيكلمحررتصرفلماذاحزقيا.عصرمنالأيامهذهقبلكانالكهنوتىالمصدرأن

قاملقد؟متناقضةنصوصبدمجالسخيفالعملبهذاقاملماذا؟الصورةبهذهالثانى

قبلالإلوهيمىوالمصدراليهوىالمصدردمجأجلهمنت!االذىالسببلنفسالعملبهذا

انتشرفقد.معروفةالأصليةالنصوصمعطمحانتالوقتذلكففىعام،035

أماالتثنوى،المصدرمنهاواقتبسالسنينمئاتعبرالإلوهيمىوالمصدراليهوىالمصدر

القومىالإصلاحمنكجزءحزقياعصرمنذعرفتفقدالكهنوتىالمصدروتائق

المصدريقرأكانيوشياعصروفى،يامالأتلكفىالمسيطرينالكهنةبتأييدوتمتعت

سبعصمرةالشعبامامبقراءتهيلزمالذىالقانونفيهووجدعلانيةالتتنوى
(ti)

أخرىمرةالمسالةإق؟كاملةأحزاءيحذفأنالمحرراستطاعكيفسنوات

نملوموسىتوراةهوالنصهذاانيصدقكانفمن،للوثيقةالناجحالنشركانت

الالوهيمى(المصدر)الذهبيوالعجل(اليهوىالمصدر)وحواءادمقصصوضعيتم

؟(التتنوىالمصدر)موسىووداع(الكهنوتىالمصدر)وفينحاس

نأمنالرغموعلى.منفصلةمجموعأتمنالمختلفةبالنصوصاستعانوقدهدا

الهيكقإبانقوةوضعفىيكونوالمالتثنوى(الالوهيصالمصدرشيلو)اصحابحهنة

رفععلىقادرينفلازالوا،مسموعةتكنلمكلمتهمانيعنيلاهذافإناسانيا

فىالمصادربينالدمجعمليةإن.نصوصهمتضململوالتوراةفىوالتشكيكأصواتهم

ممل!بأبناءضموالذىالمختلفةالمجتمعأقسامبينشكبدونتمتالعصرذلك

فيمايدمجأنالمحررقررلماذاهوتبقىالذى.والسؤالالسابقتينويهوذااسراليل

الجديدالعهدفىالأربعةالأنأجيلمثلهم!ماعليهميحافضاأ!ولماذا؟بينهم

نأيستطيعلاكانإذموسىإلىكلءالمصادرنسبتعزراايامفىلأنه:هى؟لإجابة

موسى،إدىكلهاوتنسصالأحيانبحضفىمتناقضةبلمختلفةنصوصتلاثةيزك

الرواياتصودمجوالساخرةالمعقدةالكبرىالمهمةهذهعاتقهعلىالمحررأخذلذلك

واحد.مؤلفإلىوحولهاالقصصلنفسالبديلة
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الت!داههـثتبملأ

الأسلوب

منوفريدةواحدةلمرذتتمالعمليةهذهنلأنظرا؟المهمةهذهيبدأ!يف

ذلكيتمأنيمكنلافكان،معينةتاريخيةلحظةفىخأصةضرورةتلبىوالتينوعها

يسلكه.أنيستطيعممهدطريقالعملبهذاقاممنأماميكنولمتقليديبشكل

والقانونوالقصصوالشعردبالأفيهاو!انمتنوعةالمصادرنصوصفكانت

عليلاوكانخارقةومواهبأدبيةمشاعرإلىحاجهفى!انجمعهاومن،والقوائم

يكونوأنمقبولأمرإلىانقبولغيرالتناقضيحول!ىخاصبإحساسيتمتعأن

عمل!علىالمسيطرالوحيدالخصاأنويبدو.القصصأجزاءمنمسلسلةكاملةقصة

.التناقضاتفىالوقوعودونصليةالأالنصوصعلى-المستطاعقدر-الحفاضاهو

بينوالعددواللاويينوالخر!جالتكوينسفرنفصلعندماأنههوذلكعلىوالدليل

نصعلىنحصل،بمفرد!واحد!لونضعوالكهنوتىوالإلوهيمىاليهوىالمصدر

بعضحذفالمحررأنإلىالإشاراتبعضققصاوتطهر،فجواتأىدونسلسمنطقى

ذللىيعا)جوأنآنوأعهابكلالتناقضمشكلةيحلأنالمحررعلىوكانالأجزاء.

المصادربينيوفقارعليدوكانالقصةفىجديدجزءصفىوالتكرارالتناقض

الخلقبقصتىيصنعماذ!،لهقرارأولوكأنمتكاملواحدعملإلىويحولهاالمختلفة

الكهنوتية()الأولىالقصةففى.خرىالألجوارالواحدةعليهايبقىأنواختار،

هووالإنسانارضيةرؤقيحانت(اليهوية)والثانيةأكثرواسحةرؤيةهناك!انت

كعرضالقصةوتطهرالاخرىلجوارالواحدةالقصتينعرضيتموعندمامحورها

وتغييرالموضوعاتتسلسلتغييرحقيقةأن،ويبدوزواياعدةمنالخلقلعمليةشامل

يمكنهأنهببساطةاعتقدفقد،موهبتهأومنطقلايمسلاوذلكتزعجهلمالربأسم

تم.لهالتاليينعامالألفىفىالقديمالعهدقراءفعلكماالتطوراتهذهمعالتعايش

هذهوتقرب(اليهوىالمصدر)وهابيلوقابيلوحواءآدمقصصذلكبعدجاءت

)(التماثيلوليس!الحقيقيد)الكروبيمفيهاويشاركوالإلهالإنسانبينجداأا

المصدرلدىوليسالصحراءوحيه(المعرفةشجرة،الحياةشجرة)المهمةوالأشجار

المصدرنصرضمفى!بيرةلجريةالمحررشعر.لذلكمقابلةقصصأىامحهنوتىا

فىأما،بنوحتنتهىالتىبالأتقانمةوضعثمالخلققصتىبعدالفورعلىاليهوى

وكلتاهماندطوفانقصتادلديهإذأ!رتحدياالمحررواجهفقدالطوفانقصة

وفقا،الطوفاناسممر.مختلف!أخرىوأحزاءمتشابهةأجزاءفيهماويوجد!املتان

تقريباسنةاستمرالكهنوتىالمصدرفىالطوفانأما،يومااربعيناليهوىللمصدر

كونية.!ارتةبمثابةو!ان

غيرواثنتانطاهرةبهيمة14السفينةإلىصعداليهوىالمصدرقصةوفى

نهايةوفىنوع،!لمنفقصااتنينذ!رفقدالكهنوتىقصةفىأما،طاهرتين
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التاياههـثننامبأ

فىأما(،مراتتلاتواحدةحمامةأو)حماماتتلاتنعيرسلاليهوىالمصدرقصة

يستطيعطريقةالمحررأماميكنلم.وأحداغرابايرسلفإنهالكهنوتىالمصدرقصة

يبدوماعلىوالخلققصصفىفعلكماالأخرىلجوارالواحدةالقصصوضعبها

وكان.واحدةمنطقيةقصةفىدمجهافحاولمتهماأىلتر&مستعدايكنلمأنه

التكوينالطوفانقصة)الكتابهذافىاستخدمهالذىالأولالنصهوالنهائيالناتج

كىسوياتانيةودمجهاأجزاءإلىالقصتينبفصلالمحررقاملقد.(33-:6:5-8

الذىالماءإلىالإشارةبعدجاءاليهوىالمصدرفىيظهرالذىفالمطر!املةقصةتصبح

فىالحيواناتمنزوجاأننفهمأنويمكنالكهنوتىالمصدرفىالسماءمنيخج

!ما.السفينةإلىاتنيناثنيندخلوا،اليهوىالمصدرفعشروأربع!الكهنوتىالمصدر

نعأرسللذلكيعدلمالسفين!منطاروالذىالكهنوتىالمصدرفىالغرابأنفهم

نأدونالقصتينبينحذراالدمجهذا!ان؟المياهانحسرتهليرىكىالحمامة

.عام0035القصةهذهصمدتولقدالنصينمنواحدةكلمةينقص

جديدمنالمتقابلةالأجزاءودمجالقصصفصلأسلوببنجاحالم!هـراستخدم

المصدرفىوأبيرامداتانمعالكهنوتىالمصدرفىقورحقصةم!3فأيضابذلكوقام

شقوقصةمصرضرباتوقصةالجواسيسقصةفىو!ذلكالإلوهيمىأليهوى

قصةيفصلأناختارالحالاتبعضففيواحدبأسلوبمقيدايظللملكنه.البحر

والالوهيمىاليهوىللمصدرالمختلفةالقصصبينووضعهاصغيرةأجزاءإلىابكهنوتى

داخلووضعهاوعيسويعقوبحولالكهنوتىالمصدرقصةعناصربفصلقامفقد

عشرأربحةفىوضعهامصرإلىالنزولقصةفىو!ذلكالالوهيمى-اليهوىقصة

المحررف!خالتمردقصةفىرأيناكما.اليهوىالمصدرفىيوسفقصةفىإصحاحا

اليهوى-المصدرروايةمنالقصةونهايةالكهنوتىالمصدرروايةمنالأولالجزء

الإغوأءامرأةتكونأنحقاأزعجههل.المطلوبالاستمرارخلىأجلمنالالوهيمى

.يبدومأعلى!لا؟آخرهافىومدينيةالقصةبدايةفىمؤأبية

وأنالمكررةالقصصرواياتبينيفصلأنالحالاتبعضفىالمحرراختاروقد

إبراهيم،معالعهدقصهيضغأنالمحررقررفمثلا،منفصلةقصصأنهاعلىيصفها

وقصدعشرالخامسالإصحاحالتكوينسفرمىالإلوهيمى-اليهوىبالمصدرالخاصة

،أخرىقصةنجينهماتفصلالسفرنفسمنعشرالسابعالإصحاجفىالكهنوتىالمصدر

موسىقصةفىوتلكوإبراهيمالرببينمختلفانلقاءانبأنهماالروايتانفتبدو

سفرفىمذكورةالإلوهيمى-اليهوىالمصدوفرواية،الصخرةمنللمياهوإخراجه
(13)

هوذلكمنوالغرض03العددسفرفىفتظهرالكهنوتىالمصدرروايةأما،!

تحدثانلكنهمازمنياتبتعدانمختلفتينوحادثتينمنفصلتينقصتينلنايقدمأن

فى03والخر!53التثنيدقارنافلوالعشرالوصايافىوهكذاإسما،متشابهمكانكى

تختلف.الصيغةأننجدالرابعةالوصية
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الت!لاهرلتم!مبأ

:25ا!وج

إ!هك.الرلطسبتففيهالسابعاليؤه!وأ!ا.عملكجمميعوتضعتعملأياه!ستة11

أبوابكداخلالذيوفئيلكوبهيمتكوأمتكوعبدكوابنتكوابنكأنقماعملاتضعلا

اليوه!فىواستراعفيهاماوكلوالبكروالأرفهالسمايالربصنعأياه!ستةفىلأنه.

(03)ااوقدسهالسبتيولمالربباركلذلك.السابع

:هالتثهية

جمميعوتعملتشتغليام!أستةالهكالربأوصاككمالققدسهالسبتيوم!احفظ11

وابنتكوابنكأنتماعملافيهتعمللاالهكللربفسبتالسابعاليوه!وأما.اعمالك

يستريحلكىأبوابكفىالذكاونزيلكب!ئمكوكلوحماوكوثوركوأمتكوعبدك

بيد!ناكمقالهكالربفأخرجكمصوأركهفىعبداكنتاأنكواذكرمفلكوأمتك

.()31ااالسبتيوه!تعفظأنالهكالربأوصا&ذلكلأجل.ممدودةآوذرايق!ديدة

يفسرانوكلاهماالتثنوىللمصدروالتانيدالكهنوتىللمصدرالأولىالرواية

الميتالبحروتائقفىالوصيةهذهعلىالعثورتم.السبتيومعلىالحفاظسبب

يسيطرواحدأسلوبيوجدلاأنهنجدالنهايةوفى(.22معا!إ)السببانفيهاومذكور

المختلفةالنصوصدمجأجلمنومهارةبذ!اءالمحررعملولقدالتحريرعمليةعلى

ولإستمراا

!ما.معناهاعلىتؤثرلابصورةالأجزاءهذهكليجمعأنالمحررعلىكان

متوفرالعنصرهذاوكانعملهفىالاستمرارلةعنصريوفرأنعليه!ان

يسيرايبدوالأمرإن.التاريخيالتسلسلعلىاعتم!تالاستمراريةحيثبطبيعته

القدي!االعهدكانفقد(واليونان)القديمالعهدبعدماعالمفىنعيشلانناوذلك

أنهارأييفىلا،أمجيدة!تابةهذه!انتإذانتساءلو،التاريخلتسجيلتجربةأول

وأولتاريخية!تابةأولكانتأنهاحقيقةهنا&تظللكن.جداجيدة!تابة

وبهاالعسكريةالمعاركسجلتوالتىسنخاريبالملككتابةهيمنهقريبةكتابة

تقريراتعتبرالكتابةهذهلكنوالغنائموالأسلاباحتلهاالتىللأماكنأسماءأيضا

المصادركانالقوميللتاريخمعروفإنتاجاولوأنتاريخيةكتابةكونهامنأكثر

مستعيناتاريخىإطارفىالمصادرهذهالمحررن!افقدالقديمالعهدمحررجمعهاالتى

وثائق.بثلاث
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التولاهرلتبملأ

فىجديدمنودمجهامنهابالاقتطاعوقام،الإنسانانسابقانمة:الأولى

الشعورأعطىوبذلكيعقوبحتىآدممنالقصصبينالمناسبةالأماكن

التكوين.سفربطولالتاريخيةبالاستمرارية

11تعبيريعرضفالمحرر.الكهنوتىللمصدرمصرضرباتقانمة:قيات

الخاصةمصرمنللخروجالمختلفةللقصصموحدإطأرفىا.فرعونقلبفاشتد

عشرأتنىأولالإطارهذاويشكل.الكهنوتىوالمصدرالإلوهيمى-اليهوىبالمصدر

.!اامصرمنإسرائيلبنىخر!3حيت،الخروجسفرمنإصحاحا

الصحراءفىتنقلهمفىإسرائيلبنوفيهاتوقفالتىالأما!نقانمة:ان!

اسرائيلبئىرحللأق:"هذهواضحبتصريحويبدأ33العددسفرفىموجودوذلك

ا.مصراأركامقخرجواالذفي

فىرعمسيسمنابتداءبهامرواالتىالأما!نقائمةإد،الوصفينتقلثم

العهدباحثىمعظماعتقد.الموعودةالأرضمدخلعلىالأردننهرحتىمصر

كروسفرانكلكنالمذ!ورةالاما!نلأسماءملخصهىالقائمةهذهأنالقدي!ا

المحررأنويبدو،الإنسانأنسابسفرمتلمستقلةوتيقةكانتالقائمةأنأوضح

فىالانسارأنساب!تاباستخدم!ماالصحراءقصصفىالقائمةهذهاستخدم

قصصوصففىالكهنوتىالمصدرفىمصرضرباتوقصصالتكوينسفرقصص

المكانفىووضعهاالنصبطولإسرائيلأبناءرحلاتقائمةبتوزيعالمحررفقاممصر

(13الإصحاحمنابتداء)الخروجاسفاراستمراريةصورةتحديدتموهكذاالمناسب

c11("3)التكوينسفرفىحدتكماوالعددويين

خاصةاستمراريةلهاواحدةوحدةالبدايةمنذحأنفقدالتثنيةسفر(ما

منيعملأنهويفعلهأنالمحررعلىكانمأوكلموسىوأعمالأقوالآخرتصف

الالوهيمى+اليهوىالمصدرقصصيضعوأنالعامةالوتيقةمعيوفقهاأنأجل

منالأخراللإصحاجوأصبحالتثنيةسفرنهايةفىموسىبموتالخاصةوالكهنوتى

موسىموتحولالتلاتةالرواياتبينالوصلحلقةهو(34الإصحاح)التثنيةسفر

.(2)(التثنوى-الكهنوتى-الإلوهيمى-اليهوى)

التغييراتتؤيدالتىالفقراتبعضوضععلىأحياناالمحررعملاشتمل

كما.مهمةلهبدتالتىالنقاطبعضعلىوالتأكيدبالمصادرالخاصةوالإضافات

القرابينتشريعاتبينهاومنعصرهفنىمغزىذاتلهبدتالتىالأجزاءبعضأضاف

الذىوالجزء(26)السبتيومعلىيؤ!دالذىوالجزءالمطالووصايا15العددسفرفى

.(37)السبىمنالعودةعنيحكى
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التو)اةهـثتم!مبأ

مهمتهلكنالكهنوتىالمصدرحررالذىمتلهارونبنىمنالمحرركانلقد

وضعفىيرغب!انرأيناكماالكهنوتىالمصدرفمؤلف-سابقهعكسكانت

!تابايشكلأنارإدالمحررلكن(الإلوهيمى-اليهوكما)السابقالمصدرمحليحلمؤلف

خرىالأالمصادرمعصراعفىالكهنوتىالمصدر!انفقدالمتناقضةالمصادربينيؤلف

منه.يقربهاكانالمحررلكن

الأولالقديمالعهد

فقدمصادرهإلىالتتنيةلسفربضمهوذلكيقصدهلمربماهدفاالمحررحقق

أسفارفىسفروأولللتوراةالخمسةالأسفارفىسفرآخرهوالتثنيةسفر!ان

سفرحتىالتكوينسفرمنطبيعيتسلسلذلكعنفنتجالتاريخيةالتتنيةمدرسة

فىالقصصيالتسلسلالأمريكىالقديمالعهدباحتفريدماندافيدأطلق.الملوك

التثني!--العدد-الللأويين-الخروج-التكوين)ولالاالتاريخوالكالأسفراعشرحدالأ

وتطرق(الثانى&الملو-ولالأالملوك-التانىصموئيل-ولالأصموئيل-القضاة-يشوع

.الأولالقدي!االعهدحانتلو!ماالاسفارلهذه

بنىمركزاالأولالتاريخأوجدفلقد.العمللدراسةمفيدةالطريقةهذه

بعدالأحداثكلأمامالطريقالأحداتوتيقةمهدتوقد.كلهالقديمالعهدحوله

اشتملتكمارضالأفىالاستيطانوبدايةمةالأوبدأيهالخلقعنتحكىفهيذلك

نبياءالأفهميمكنذلكوبعد(،داود-سيناء-ابراهيم-نوخ)المهمةربعةالأالعهودعلى

الملكعصرخلفيةأساسعلىجيدايفهمفأشعياء،التاريخي!خلفيتهمأساسوعلى

قيها.عاشالتىحزقيا

الاخرحسابعلىلواحدأفىبيإنجاز

الخمسة،التوراةأسفار!تابةفىأسهمواألذينالآخريندون،عزراحطى

بشكلوالتشريحاتللقصصالمؤلفونعليهيحصلالتقديرإن.منهممنأ!ثربمجد

فىفنانهناالمحرر!انفقدحالتناعليينطبقلاهذالكن.محرروهاوليسعام

أيضاإنتاجيدورهوكارإسهامه!اعنيقللااسهامهو!انالمصادرمؤلفمثلعمله

فنيةوموهبةأدبياوإحساسايخطوهاخطوة!لفىالحكمةمنهيتطلبالأمرفكان

الذ!المؤلفأخرجالذىالمحررهوذلكالنهايةوفىالقصص!!تابةموهبةعنلاتقل

أترتالتىوالتشريعاتللقصصالنهائيةالصورةوضعفقدالسنينآلافمنذنقراه

العالم.أنحاءفىالملايينعلىكبيربشكل
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الت!لا!هـثتطمنأ

مهمتهلكنالكهنوتىالمصدرحررالذىمتلهارونبنىمنالمحرركانلقد

وضعفىيرغبكانرأينا!ماالكهنوتىالمصدرفمؤلف-سابقهعكس!انت

كتابايشكلأنارادالحررلكن(الإلوهيمى-اليهوى)السابقالمصدرمحليحلمؤلف

خرىالأالمصادرمعصراعفىالكهنوتىالمصدر!انفقدالمتناقضةالمصادربينيؤلف

منه.يقربهاكانالمحررلكن

الأولالقديمالعهد

فقدمصادرهإلىالتتنيةلسفربضم!وذلكيقصدهلمربماحمدفاالمحررحقق

أسفارفىسفروأولللتورأةالخمسةالأسفارفىسفرآخرهوالتتنيةسفر!ان

سفرحتىالتكوينسمرمنطبيعيتسلسلذلكعنفنتجالتاريخيةالتثنيةمدرسة

فىالقصصيالتسلسلمريكىالأالقديمالعهدباحتفريدماندافيدأطلق.الملوك

التثنية--العدد-الللأويين-الخروج-التكوين)الاولالتاريخالأوائلسفراعشرالأحد

وتطر!ا(الثانىالملوك-الأولألملوك-التانىصمونيل-الأولصموئيل-القضاة-يشوع

.الأولالقديمالعهدحانتلو!ماالأسفارلهذه

بنىمركزاالأولالتاريخأوجدلمحلقد.العمللدرأسةمفيدةالطريقةهذه

بعدالأحداثكلأمامالطريقالأحداتوثيقةمهدتوقد.كلهالقديمالعهدحوله

اشتملت!ماالارضفىالاستيطانوبدايةالأمةوبداقيالخلقعنتحكىفهيذلك

نبياءالأفهميمكنذلكوبعد(،داود-سيناء-إبراهيم-نوح)المهمةربعةالاالعهودعلى

الملكعصرخلفيةأساسعلىجيدايفهمفاشعياء،التاريخيةخلفيتهمأساسوعلى

قيها.عاشالتىحزقيا

الآخكلحسابعلىلواح!أدبيإنجاز

الخمسة،الموراةأسفار!تابةفىأسهمواألذينالآخريندون،عزراحطى

بشكلوالتشريعاتللقصصالمؤلفونعليهيحصلالتقديرإن.متهممنأكثربمجد

فىفنانهناالمحرركانفقدحالتناعليينطبقلاهذالكن.!حرروهاوليسعام

أيضاإنتاجيدورهوكانإسهامه!اعنيقللاإسهامهو!انالمصادرمؤلفمثلعمله

فنيةوموهبةأدبياواحساسايخطوهاخطوة!لفىالحكمةمنهيتطلبالأمرفكان

الذ!المؤلفأخرجالذىالمحررهوذلكالنهايةوكىالقصص!تابةموهبةعنلاتقل

أترتالتىوالتشريعاتللقصصالنهائيةالصورةوضعفقدالسنينآلافمنذنقراه

العالم.أنحاءفالملايينعلىكبيربشكل
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الت!)51هـثتبمبأ

تعاونأنهنقولأنيصعربما؟المصادرمؤلفىتأتيرامتأنيرهذلكحاتحل

وكم،وجودهإمكانيةأبدايتصوروالموالذينفيهساهمواائذينكلبيضشصث

تطورمنوك!ابعيدةجياللأخفيةظلتالمشاركةهذدأنللسخريةمحتيراب

.؟بداعيافيالعمللهذاالمختلفةالمساهماتهذهأفرزلقاكبريوأفكارحديد

دمجعمليةمنأ!ترهوالقديمالعهدهل:هوخيرإلاللفصلبقىالذىالسؤال

.؟ألمختلفةحزانه.لا

-916-

http://kotob.has.it



الت!)51هـلتطملأ
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الت!)51هـثتطمل!

سككننهر!إ/د*إال!أ!نهالقأ1أ

إ!وإؤإقي!إنيإ!!

النهائىالشكل

أقسامه؟بيندمجعمليةمقأكثرهوالقديمالعهدهلى

وجودإلىوالمزاميروالتشريعاتالمختلفةالقصصبينالدمجأدىفقدبالتأكيد

يستعدالذكاالراهيمعن!تبالإلوهيمىفالمصدر،المؤلفيناحدفيهيفكرلمعمل

وتتير،القديمالعهدفىالمشهورةالقصصمنوهى،قرباناإسحا!ا()ولدهتقديمإلى

الإلهىالتدخليأتىثمربهتجاهلإبراهيمالتامالإخلاصعلىوتدلوالشغفالتفكير

،عاممائدبعدالكهنوتىالمصدرمؤلفويآتىإسحاوا.حياةلإنقاذالأخيرةاللحظ!لمحى

زوجت!وفاةبعدوذلكللعانل!قبرايجعلهاكىالمغارةإبراهيماشزى!يفويصف

قصذجانبإلىالمغارةوشراءسارةوفاةالمحررويضعأخرىعاممالةتمر،سارة

الذبيح.

منالكثير!تبوقد(،33التكوينسارةوفاة،33التكوينسفرالذبيحقصة)

الذبح،إلىينساواالديولدهاعلىحزنها!انسارةوفاةسببأنالتوراتيينالمفسرين

يقصدلموربمادلكيفصلالمالكهنوتىالمصدرومؤلفالالوهيمىالمصدرمؤلفأنإلا

تجاورأضاف.وذلكفىالتفكيرإلىأدىمعاالقصتينوجودلكن.()1أيضاذلكالمحرر

أمامالطريقذلكمهدوقدنفسيابعداومنحهاالقصةفىإنسانياجانباالقصتين

المصادردمجبسببجديدةوتفسيراتجديدةأفكارنتجتفعد،جديدةتغييرات

ظهورإلىأدتحديدةسيكولوجي!رؤىظهرتحيت،القصصفىوالتخي!هـالجديد

قبل.منموجودةتكنلمتفسيرات

الطريفيععلىالقديمالعهدتأليفتاريختأثيرنقيمأنالآنحتىنحاوللمإننا

الطريقلاعلىالكتابتأليفتاريختأثيرعلىنر!زأنوعليناالكتاببهاظهرالتى

والإله.الإنسانبينالعلاقةالقديمالعهدبهايصفالتى

الربهيئةعلى

وأنثىةذ!را،ثعيئتهعلىالإنسانالربيخلقالتكوينسفرفىالخلققصةكى

إتسانية؟هيئةعلىأنهذلكمعنىهلغامضا،يبدو"الرب.صورةاعلي1المصطلح،هذا

هوقولهيمكنالدى؟عقللأنيةأم؟روحاني!إلهية؟أممثلناوجسداوجهاللرب!نكى

الأخرهـالكائناتعكسعلىالألوهيةفىشريكاالإنسانيعتيرالقديمالعهتات
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الت!لاههـثتم!مبأ

التىبالأحداتيتعلقكيماحاسم!الحقيقذوهذدالإنسانفىإلكىماشئفهناك

الخلق.بعدعدنجنةفىتحدث

ولغويلاالثعبانوياتىالمعرف!شجرةمنالأ!لالإنسانعلىالربحطرلقد

تكونان11الشجرةمنأ!لالوبأنهماللمرأةيقول؟ذلكيصنعفكيف.منهابالأكل
(3)

لهذأتبعافالإنسانلذلكالربهيئةعلىخلقالذىهوفقصافالإنسان."لته

هيئلاعلىالإنسانخلقإن.الألوهيةإلىيتطث!اأتيستطيعالذىهوالتوراتيالمفهوم

جنةفىوحواءادمصكليصنعماذالفهمضروري)1(التكوينسفرفىالرب
(3)

جنةفقصةمختلفانمؤلفاننحتبهماالثالتوالإصحاحالأولالاصحاحلكن،عدن

هيئةعلىخلقالإنسانأنفكرةعنأبدأيعبرلمالذىاليهوىالمصدرإلىتنسبعدن

وأالنباتاتعنأبدايكتبلمالذىالكهنوتىللمصدرفهىالخلققصةأماالرب

بصورةالقصتينبينالمحررويدهـجالناطقةوالحيواناتالخارقةوالقوىالحيوانات

الرائع.الدمجبهذاعلمعلالمحرر!انإذانعرفولارائحة

منأكترشيءإيجادإلىالكهنوتىوالمصدراليهوىالمصدربينالدمجعمليةادت

أكثرتفسيراتتحتملقصةإلىالقصةتحولتحيتالأجزاءبيننفسهاالدمجعملية

لكنهيئتهعلىيخلقهفألربجيدةبصورةعدنجنةفالإنسانسلوكيقدموهو

أندكما(.الإلهيةالقوى)تمنحهماألنالمحتملمنالتىالثمرةمنالا!لمنيمنعه

ويامرمنهأقلأنهعلىالإنسانمعيتعامللكنهالصفاتبعضفىالإنسانيشار&

ياتىالقصةبناءإن.الأمرصورةفىيأتىذلكلكنالأخرىالمخلوقاتلجكمالإنسان

يفاجئوبذلكالشجرةمنويأصالتحذير!لىالإنسانإصغاءعدم!دىيؤدىبشكل

عارفينكاللهوتكوناناعيثكماتنفقغمنهتأكلانيوه!أنهاالإغواءايجدعندماالقاركلأ

فلماذامتمرداانساناالربيردل!الو11:متسانلاتيفنمارككتبوافي".الشر

التفسيراتمنمئاتاثوهناالنصلدراسةالطرقإحدىهى؟هذههيئتهعلىخلقه

فىالمصادردمجفعمليةالنقطةهيوهذه.المقبولغيرومنهاالمقبولمنهاالأخرى

.النصوصتفسيرعمليةعلىأثرتقدواحدنص

وانسانيطلمي

الدمجلذلككانفقدالقصصبعضعلىتيرالظمنأكثرإلىالمصادردمجأدى

والإلوهيمىوالتثنوىاليهو!المصدررس!ا.القديمالعهدفالإلهيةالنظرةعلىالظثير

الحديتفىوالمشاركةالأرضعلىالسيرحيثمنإنسانيةبطريقةالربصورة

المصدرفىالخلقفقصةعألمية!انتالك!نؤتيالمصدرنظرةلكنالإنسانومجادلة

الخلققصةأماوسماءويابسةلجر،وليلنهار،وظلامنورالكونبخلقتبدأالكهنوتى

خلقيأتىثمالأعشابتنبتالأرضإنبقولكتبدأ!كثرمجسدةاليهوىالمصدرفى
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للالاهاهـللع!م!

السماءولاوالظلامللنورذ!رأكمادونوالحيواناتالنباتاتت!أذلكبعدا.لإنسان

البحر-و

أبوابأنالكهنوتىالمصدرفىفجدحيتالطوفانقصةفىأيضاذلكيظهر

أماالماءيحيطهاهواءفقاعةكأن!العالمويبدوبالمياهالينابيعوتنفجرتفتحالسماء

!ذلك.وليلةيوملأربعيرالمطرسقو!امحردهىاليهوىالمصدرفىالطوفانقصة

3)النارعامودفىبنفس!يهبطالربأننرىابيهوىالمصدرففىسيناءجبلقصة

موسى)يرىاللإلوهيمىاليهوىالمصدرينوفى(")الكهنوتىالمصدرفىيظهرولا

الربإدىإبراهيميتوسلاليهوىالمصدروفىيراهنلاالكهنوتىالمصدروفى()(الرب

فىإسرائيللبنىالمصيرهذاموسىويطلب(6)وعامورابسدومحلالذىالمصيربسبب

ويطلبالذهبىالعحلقصةفىا!لوهيمىالمصدرفىو!ذلك(!)الجواسيسقصة

العفوويطلبموسىيأتىماسرعانلكنإسرائيلببنىالعقابإنزالالربمنموسى

علىغضبكيعمىياربلماذا:ا"ويقولا(8)يعرفه!الالوكماالربإلىويتحدث

)6(.ااعينيكفىنعمهوجدتإنقتلافاقتلنىهكذاجمأتفعلكنتفإذاا"بقولهأو!قمعبكا.

المختارةالارضبدخوللهيسمحأنالربمنموسىيطلبابتتنوىالمصدروفى

بهذاالربإلىيتحدثإنسانيوجدلاالكهنوتىالمصدرفبينما(1)يرفضالربلكن

لكن(11)أوامرهوتنفذويأمرجداوبعيداسامياالربالكهنوتىالمصدرفىفنجدالود.

بهاأوصيكالتىالوصيةهدهإنا:اإسرانيلدبنىموسىيقولاالتثنوكأالمصدرفى

يصعدمقتقولاحقىالسماوفىههليستمنكبعيدةولاعليكعسرةليستاليوه!

حقىالبعرعرفىهىولا.بهالنعملإياهاولسمعنالناولأخذهاالسمايإلىلأجملفا

قريبةالكلمةبل.بهالفعملإياهاوسمعنالناولأخذهاالبعرلأجلنايعبرمقتقول

13()اابهالتعملقلبكوفأفمكفىجدامنك

الإل!الكهنوتىالمصدرأحيانافيهايصفالشاذةالحالاتبعضبالظئحيدهناك

لكنوالتثنوىهيمىوالإلواليهوىالصدرفىأيضا!ذلكوالعكسبشريةبصورة

الوصفاختلصاالصادر!لبينالمحرردمجفعندماعامبشكلواضحايبدوالفرق

هذاوخلقالإلهيةوالصفاتللربالشخصيةالصفاتبينوتوازازدواجنتجوبذلكللرب

اليهوديةقلببعدفيماالازدواجهذاوأصبحلاهوتياوعمقافنيةدراماالدمج

البسطاءالمؤمنينوبيناللاهوتيينبينالجدلذلكأثارولقد.سواءحدعلىوالمسيحية

منالدمجغيراخرحللديهيكنول!اذبكيقصديكنل!االمحررأنالمؤكدومن.

.المصادرعلىالحفاظخلال
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التو)51هـثتبمل!

ع!لورحمة

ظهرتحيتتناقضاأ!ترأخرىنتيجدإلىالمصادرتوحيدعمليةأدت

11!لمةأبدايستخدملمالكهنوتىفالمصدرونعمتهالربعدلبينجديدةديناميكية

علىيؤ!دأنالكاهنالمؤلفواختاريهواالىولان!يذ!رولم11ندم،فضل،رحمة

والانحرافواجبةع!فالصاإيستحقهلمنالإنسانجراءيكونحيتالإلهيالعدلجانب

اليهوىالمصدرلكنالعالها!حا!امنالعفويطلبأحديوجدولاالعقابإلىيؤدى

يقابل!ألانحرأفوأناللإلدرحم!علىفيؤ!دان،الفكرةهذهفيختلفانوالالوهيمى

لقاءعندذلكويتضحبعهددوأوفىالفضلذوهوفألإله،توبةهنا&كانتلومغفرة

وكثكلالنضببطئودؤونرحيمإلهالربالربونادكاا:االربولقولاربهموسى

)13(.اوالوفاوالإحسانا

مرذ07حوالىتتكررواحدذمرةالكهنوتىالمصدريذ!رهالاالتىالكلماتإن

فضلذوالإل!أنذفكريطورونفالتلات!والتثنوى،الإلوهيمىاليهوىالمصدرفى

الذهبىالعجل.حولالالوهيمىالمصدرقصصدفى،قصصهمخلالمنوذلك!بير

مو(لكن!بيرهأبمن!بدلاوسيصعالشعبسيدمرأنهالبدايهفىيهوايعلن
الجواسيس)كحم!فىذلكيحدت!ما(ةأ)لهيستجيبالذىيهواعطفيستدر

ألي!وىالمصدريصففأحيانا.المصادربينفاصلخصاوضعالخطأفمنذلكمح

لكى،رحيمبأنهالكهنوتىالمصدرويصفهمنتقمبأنهالربوالتثنوىوالالوهيمى

قبلالإلهيةالعدالةعلىير!زالكهنوتىفالمصدر.واضحبينهمالتمييزعامبشكل

المصادرلهذهالمحرردمجإنالإلهى.الفضلعلىتركزالأخرىالمصادربينماشئ!ل

منموجودةتكنلمبصورةمتوازنتينوالرحمةالعدالةفيهتكونجديدانصاخلق

الجديدالنصوهذاوغفور.رحيملكنهمنتقموالرحمةالعدلإلههوفالإلهقبل،

والمسيحيداليهوديةفىالزاويةحجرهوالنصذلكأصبحالوقتومعومعقدمرب

)منفيهمشكوكأمروالرحمةالعدلبينالتوازنان.عاموخمسمائةألفينمدىعلى

اليهوىالمصدركفي(.والإنسانيالعالميبينالتوأزلىعن(والللأهوتيةالنفسيةالناحية

يتغلببينمابينهماالتوفيقالصعبومنوالرحمةالعدلبينشديدتوترهناك

إذالولدهيقولفالأبجيدأ،والأبناءباءالأيدركهاالمشكلةوهذهالآخر.علىأحدهما

يقررأنالأبوعلىعليهمحظورهومايفعلالولدولكنسأعاقبلى،و!ذاكذافعلت

صورةإنأيضأ.الرحمةهناكلكنعقابهبضروليةيقولالعدل.سيتصرف!يف

فقط.الصورةنصفهىالقديمالعهدفىوتتغيرتتكررالتى(والغاضبالعادل)الإل!

فهذه.النصوصبقيةوليسفقطالكهنوتىالمصدرنصقرأفقد!ذلكيعتبرهاومن

المبدأهذاأنإ!)16(ابسناوسنابعينوعينامبدأ"علىعامبشكلتعتمدالصورة
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الت!لاههـلتبمب!

دائصايبدوالإلهأننجدالقديمالعهدقصصباقىفىلكنالإنسانيةالعدالةإلىيتطرق

أكثر.رحممأ

يصورالذىالقديمالعهدإطارفىوالمسيحيةاليهوديةالديانتانتطورتهكذا

أعطىوقدأخرىناحيةمنوالغاضبناحيةمنوالمخلصالمحبكالأببأنهافيله

المحررصا)حفىوذلكقرائهنظرفىالمصداقيةالقديمالعهدالدمجهذافىالنجاح

القدي!االعهدتدوينإرنقولالختامفىوهو،تصورمماأكبرإنجازإتهكانتالذى

مؤلفيد.منبكثيرأكبرأصبح

التركيب

واحدكعملالقديمالعهدمناقشةإلىنصلالدالرةاكتمالبعد،والآن

العهدبفصلالإشتغالان.المناقشةهذهعنتخيبالمؤلف!قعنالبحثيكونفعندما

المساسإلىأدتالتىالأسباهمنكانجدلد!منتركيبهادونعناصرإلىالقديم

لجتمنالهدف!انطويلةفلسنوات.سواءحدعلىوالمسيحييناليهودمنبالمؤلفين

أنهويحتمل،القديمالعهدإلىمنهاجزءأىلاينتمىأجزاءإلىوتقسيمهالقديمالعهد

فىنقففنحناليومأماالنتانجهذه!لىالوصولمرالأاولفىالاستطاعةفىيكنلم

النهالي.العملهرلجوأعمقوفهممعرفةعلىالمصادراكتشاففيهايساعدنانقطة

الذين،الوسطىالعصورلباحتيالقديمةالإشاراتمنذ!بيربإنجازقمنالقد

إلىتوصلواثم.بنفسهموسىيكتبهالمالنصفىالفقرأتبعضهناكأناستنتجوا

طويلوقتومر.موسىوليسماشخصكتبهاقدأ!برأجزاءهنا&بأنتخمين

اللغةخللألمنوتمييزهاجزاءالأبعضفصلالباحتوناستطاعحتىالحينذلكمنذ

منواحدكلهويةتحديدإلىحاجةفىكناحينمذ.والاسلوبوالشكلوالمضمون

فىالبحثعمليةتقدمتوكلماالقديمالعهدتشكيلعمليةفىودورهالمؤلفينهؤلاء

الاجتماعيللتاريخمفهومناوتطورجديدةأترقياكتشافأتظهرتالاتجاههذا

يتجزألاجزأيعدوتكوينهالقديمالعهدأن!لىتوصلناوقد.القديمللعهدوالسياسي

مملكةجابوجوديتعلقفيماأما.والتاريخيالأدبيالدمجخلالمنمؤلفيهتاريخمن

وهماالإلوهيمىوالمصدراليهوىالمصدردوناالذينالمؤلفينحددنافقدويهوذاإسراليل

طائفتها.بحياةمرتبطةروايةو!ك،المملكتينشعبيلقصصروايتان

موسىنسلمنهمالذينشيلو!هنةيشجعمؤلفدونهاإسرانيلفرواية

مملكةسقوطومعداود.ملكبيتيشجعمؤلفدونهاوالتىليهوذاالثانيةوالرواية

نصصيزيفكمنوذلكللروايتيندمجانجدالشعبينبينالجديدةوالوحدةإسرانيل

عصصهـفىموجودةالتاريخيةالعلاقةأننعتقدأننا.الموحدةالطانفةأهدافأجلمن

منالكهنةيحظىحيزالكهنةمكانةفىتمييزحدثالعصرهذاففىحزقياالملك
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الت!لاهرلتبمبأ

اليهوىالمصدرمكانةالكهنوتىالصدرفيحتلالبكورةبمكانةالقدسفىهارونأبناء

وللتاريخللألوهيةأحيالاومعاديةبلمختلفلانظروجهةعرضالذىالإلوهيمى

.هارونوخاصة

الملكعصرفىثمىابخاسبذالتاريخيةلحظتهمفكانتتنيلوأبناءمنالكهنةأما

محفوظةكانتالتىالتشريخعيذالقوانينمجموعةاستخدمواالعصرهذاففى.يوشيا

لهؤلاءالمشجعو!ان(التثتيةسفر)يعدالشركتابأنهاعلى،الملكبلاطفىلديهم

ومجموعةموسىمندالتاريخوصفااللذي!فهماالكاتببأروخأوإرمياالنبيهوالكهنة

لكتابةالدافعالمملكةوخرابيوشيالموتو!ان(1)التتنيةعصرحتىالتشريعات

وضعإن.3التثنيةنسخةفىوذلكالخراب!ارت!ظروففيهاضمنجديدةنسخة

تاريخىلسببحدت(القديمالعهد)ومستمرةواحدةقصةفالأجزاءهذه!ل

أما!نوتجدللبلادجديدبناءأبىفتتطلعالسبىمنالعائدةالطائفةحياةبعكس

عبادتهم.

وكانتجاهلها.يمكنلاو!انالعصرهذافىمعروفةالمصطدرجميعوكانت

عادواالذينهارونأبناءمنالكهنةمساندىمن-عزراهوالتحريرعنالمسئولالكاتب

وقد،الحينذلكفىالعاموالوضعمةالألاحتياجاتيقطاوكانالقياديةمناصبهمإلى

العهدوصفيمكننالذلك،الأجيالمرعلىمقبولةجعلتهابصورةالمضادرعلىحافضا

التوتريشوبهما،تارةالتناسقبينهمايسودتارةوالادبالتاريخبينمؤالفةبأنهالقديم

فىالسنينمنمناتبعدأن!أعتقد.البعضبعضهاعنفصلهماإمكانيةعدممع

ماآخريعدذلككان.المؤالفدوهذهالقديمالعهدلتاريخالعناصركشفوبعدالبحث

وسعنا.فى

أفي؟!رادأفيمق

مدونىعنالبحت!ارجمعناهاالتىالمعلوماتبعدنفعلأنعليناوماذا

عامبشكلمهتمين!انوافالماحنون،المؤرخينتخصصإطارفىيقعالقدي!االعهد

عن!تبواالذيناستخدم.القديمالعهدتدوينريخبتأواليهودوتاريخالدينبتاريخ

والسببأحياناالمعلوماتهذهالدينيةالناحيةومنالأدبيةالناحيةمنالقديمالعهد

وأنيكتمللمانتحليلأنوزعمواالديىيمسالتحليلهذابأنالقانلالرأيذلكفى

بينوالعلاقةعمله!اوسببوزمنهمالمؤلفينعنمعلوماتنافىكبيرةفجواتهناك

عصرهم.وأحداث!تاباتهم

الموروثاتلكنالقدي!االعهدفىالعقيدةجوهرأمامناالذىالبحثيعرضلا

كبيرةمشكلةاليومليشكلالناقصوالتحليلسجلوهالذينهؤلاءهويةحولالمختلفة

المصدرمؤلفيأسماءمثلفجواتهناكلازالتأنهالواضحفمنقبلمنكان!ما
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)51النقهـثتبملأ

ومئاتسنةألفالقدي!االعهدتدويناستمرهذامعلكننوهيمىا.نصد!-:!

اتالسنيهذه!انتإذا.الجديدالعهدالمسيحيونإليهأضافحتىصشيزكى--!ف

هذهحلعلىأخرىسنةألفتمرألساالغريبمنفليستدوينهعلىمرتقديلةنضد

منوذلكالأيديمامتناولفىالمعلوماتفيهاأصبحتمرحلةإلىتوصلنانقد.ن!أ!

هذهدراسةنستطيعوأصبحنا.الأخيرةوالأثريةواللغويةالأدبيةا.!كتشافات!،ا!

النواحي.مختلفمناخصأدر

غيرالتاريخيةماتالمعلوظلففى،هى!ماالقديمالعهدفىالقراءةتبقلم

نأنستطيعإننالل،لجتهفىونتعمقأ!ثرالكتابهذانقرأالقدي!االعهدعنالعادية

!تبوهاقدلقينمؤأربعةأوتلاتةأنونعرفالقديمالعهدمنواحدةصفحةنقرأ

الوقتنفسوفىمختلف!تاريخيةأوقأتوفىالشخصيةتجربتهمنطلقمن!ل

منأ!ترمدىعلىتفاسيرهاولجتمنهاوالتعلمبالقصةوالاستمتاعقراءتهايخمكن

تحملناالمعلوماتهذهفإن-أدبي-كعملالقديمالعهديقرأونالذين.ولهؤلاءعامألف

هذاوتشكيلإبداعيةوتقدير!تبوهالذينالمختلفينبالمؤلفينجديدةمعرفةإلى

العمل.

مفتوحالازالالطريقإنالقوليمكنالتاريخيالبحتبغيةيقرأونهوللذين

شخصياتتجاهجديدةمشاعروإثارةمختلفةتاريخيةأوقاتفىالأحداثلاكتشاف

فالبابمقدسا!تاباالقديمالعهديعتبرونمنأما،المختلفةالاحداتفيالقديمالعهد

علىساهمتالتىوالشخصياتحداتالأولجثالجديدةللتفسيرأتامامه!امفتوح

الدورالتوراةفيلريالذينجميعاونحن،الكتابهذاإنتاجفىالسنينمئاتمدى

عليأترتالذبوالقويالشخصياتمننحوماعليالاقترا!نستطيعالكبيرالمرحري

.؟يقرأهمنأيضاوإنماالتوراةكتبمنفقصاليسالاخيروالتساؤلعالمنا،

-902-

http://kotob.has.it



!وا!

-8

-13

-14

1-،فى

-17

الت!لاههـلتبمل!

عشر:الرابعلفصل

ممايى:فيذلكفعلقررحينماالمحرردوافعا!تشافحاولت

SacredLiterature'ا and Theology: The Redaction ofTorah"
Sacred Literature .R .E Friedmann,.,.de The Creation of in

3:هالتكوين

91:18الخر!

A-الخر! :W rr\

33-23الخر!

-rrالتكوين rrM

03-14:11دالعك

:14،3311-:337لخر!ا

05العكد NNMأ

63-3:33لتثنيةا

7:6،93:33الخروج6:33،ا:3،9التكوين

03:11-14التتنية

34:6v-الخر!

33:7-14الخرفي

1103-14:العدد

.3اة91لتتنية،ا:.43rويينللاا،13:34لخروجا
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التوداههـثتبملأ

الرحي!(الوحموالفةبللل!)

حنمفا!براهيمإملةتبعوافاللهاقصد)قلء.

.!نآحدللهامفقأصد)ومف!

.!قملالدهامفقأصد)ومف!

يسمعوتكلاممنهمفريقتوقدكالكميومنواأتأفئطمعوت)

لأ(5؟)ا!صة!يعلموتوهمعقلوهمابعدمفيحرفونهثمأدئه

عندمفاهذيقولوتثمبأيديهمالكابيكتبوتللذلىفويل)!ى

!يكسبوتلهممماوويليهمأيدلهمممابهتفويللليلانمنابهليشتروادلهأ

1V(:)البتهوة

فرلقاوأتءهمأبنايعرفوتيعرفونهكمابالكاهمأنينايفالذ)

(الح6:)ا!رقرة!يعلموتوهماطقليكئموتمنهم

ومابالكامفلخسوهبالكابألسنئهميلوتلفريفامنهموإت!

لمحهأعندهومفوماللهاعندهومفويقولوتبالك!اهومف

الأ(!رأى3لى)آ!يعلموتوهمالكذبللهأعلىويقولوت

وهفنبذتكئمونهولاللناس!لبيننهالكئابأونؤابىالذمبتأقلهاأخذوإذ)

يشتروت!مافسسقلملاثمنابهواشترواظهورهمءورا

حمعناويقولوتم!اضعهعفالكلميحرفوتهادوابألذمف)

(-أ!الديف!)النساءبوطعنابالسنهملياورأعنانجههـمسعوعصيناوإحمع

عفلكلمابجرفوتسيةقاقلوبهموجعلناهملعناميأدهمنقضهمنجما)محر

لم!ا(4!)الماثدبهبمروامماحظاونسوامواضعه
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الت!لاههـثتطهلأ

المؤلف!هويةلتهديدحولملاحظاق

22ب01!28011026-00225307:609:92ا!5:28التكوفى

استخدمتمنفصلةوثيقة!انوالذى،نسابالأحتابمنأخذتجزاءالأهذه

فىوتوزيحهاأجزاءإلىبفصلهاالمحرروقام.الكهنوتىللمصدرمشابهةمصطلحات

التسلسلفىوضعتإنهاحيتالقصصوحدةفىذلكساهمولقد.التكوينسفر

.للموضوعاتالزصني

21+ا:1التكوي!5

مرمؤلفدأخلهالتىللصحوباتنظراالجزءهذأالباحتينمنالكثيريعتبر

الخامسة،الفقرةكىلإبرأهيمالكوابيرئالرب،المتالسبيلعلى):مصدرين

منبأتهالجزءهذايحدد.(تغرببدأتقدالشمسأننجدالتانيةالفقرةفىنكن

فىالعبوديةإلىاللإشارةأنفيتكصت.المشكلةأنالىنشيرأنيجبلكناليهوىالمصدر

وبذلكئفسهالمحرر!تبهقدالجزءهذأأنويحتمل.غريبةا6-13الفقرةفىمصر

-:هدفينخدم

منوالخروجالعبوديةوقصصالتكوينسفرفىالاباءكصصبينالربصا-أ

.الخر!سفرفمصر

التكوين.سفرفىنفسهاالمصادربينالربصا-ب

211.1Xالتكوكل : Y

فى(القه)الربعلىويطلق.الألوهيمىاالمصدرإلىتنسبإسحاقذبحقصةإن

يذكر.إسحا!اعنقفوقبالسكينإبراهيميدترتفععندمالكن.8،9،!،اا!قراتا

الربتطلقإسحاقمانجاذتصفالتىوالفقرات(11الفقرة)يناديهالربملا&أنالنص

11:ويقولثانيةمرةالر!ملا&ينادىالفقراتهذهوبعد(14-11الفقرات)(يهوا)

التىربعةالأالفقراتفىواختلا!تناقضفهناكإذا".عنىوحيد&إبنثتمن!كول!ا

الإله.إسمفىوذلك،إسحاقذبحعنتحكى

وإنكقربانبالفعلإسحاقتقديمتمأنهالاصليةالروايةفىانهالبعضاعتقد

الإنسانتقديمرفضتمعندماالأربعةالفقراتهذهإضافةخلالمنتمالتدخل

اليهوىالمصدربينوحدالذئالمؤلفبأيدىذلكيكونأنيحتمل)!قربان

لوهيمئ(والا
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التوداههـثتبملأ

إبنه،لتقديممستعدا!انإلراهيمبأن11إبنكتمسكلم11حلماتوتفسر

يتمولا11غلامهإلىإبراهيمرجعت!ا11(،1بالفقرة)ينتهىالنصأنإلىنشيرأنيجب

ومن.الالوهيمىالمصدرفىتانيةيظهرل!ا!سحاقأنعلىعلاوة،إسحاقذ!ر

إسحاقتقديمبالفعلفيهاتمروايةطورقدمتأخرتفسيرأنإدىالإشارةاضرورىا

!االأخيرةألمحا!مة11!تابفى.شبيحلشلذالمسطهذهعنو!تب.قربانا

.(0591شوكن)

13+!ا:22التكويق

منو!ذلكاليهوىالمصدرمنيقزبفهو،الجزءهذامؤلفتحديديصعب

.اليهوىالمصدرأرجحوأنا.المادةناحيةمنالالوهيمىالمصدر

32:18التكويق

آرامفدانالإسملكنألوهيمىمضمونها11آرامفدانمنجاءحيث11كلماتإن

.المحررأضافهاقدالكلماتهذهأنيبدوماوعلى،فقصاالكهنوتىالمصدرفىموجود

منطويلوقتيعقوبأخذأنفىالمصادردمجعمليةتسببتعويضأجلمنربما

.(35:37التكوين)إسحاقأبيهإسمإلىالعودةأجل

03-36:2التكويق

-3634التكوين)الكهنوتىالمصدرنصمععيسوعائلةاقاربقائمةتتتاقض

9: TA,rC).المحررضمهمامنفصلتينوثيقتين!الاأنهماويحتمل.

8،:7التكويق

تلاهالذىالنصمعوليسالكهنوتىالمصدرنصمعالخكمهذايتناسبلا

الكهنوتىالمصدرمىلنصوصالسابقةالإشاراتبينويربصا،الإلوهيمىللمصدر

.(03-35:16لتكوينا)والإلوهيمى(35:9لتكوينا)

ذلكمنالغرض!أنوربما.المحرربهاقامالتىهىالإضافةأنيبدولذلك

84التكوينسفرفىوالإلوهيمىالكهنوتىالمصدرنصوصفىالزو)ندمنالتقليل

أبناءومنسىإفرايميعقوبيمنح(الكهنوتىالمصدر)الخامسةالفقرةوفى

إلىيعقوبينظر(الإلوهيمى)الئامنةالفقزةفىلكن،بنانهلأمساويةمكانةيوسف

11.؟هؤلاءمنا"-:ويتسائلومنسىإفوايم
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27-ا:iالتكويق

أخدتلكناليهوىالمصدرمؤلفبواسطةيبدوكمايعقوببر!ةتكتبلم

مؤلفه.فىودمجتآخرمصدرمن

(اليهويالمصدرفىأخركلاواشاراق)3:16الخر!

موسىتاريخحولالكهنوتيةغيرالأجزاءتحديديصعبالفقرةهذهمنابتداء

ذ!رتهاوقد،الإلوهيمىالمصدرإلىأواليهوىالمصدرإدىتنسبكانتوإذا،مصرفى

المذلة.هذهفىأكترالبحتيجبلكن،يهويةبأنها

11.:2527،12!ا:12الخروج I

نأالدارسينبعضقاللذلك.الأيامأخبارنصوصمعالنصوصهذهتتشابه

-:لكن.محتملمروالآ.الخروجسفرنصإلىالفقراتهذهأضافالأيامأخيارمحرر

ضعيف.-الشبهأ

.بالذاتالأقوالهذهأضيفتلماذاواضحاليس-ب

صتمتر!ة.!تيرةأمورلوهيمىوالأالتثنوىالمصدرفىهناك-ت

الإلوهيمى.المصدرتخصجزاءالأهذهانأعتقدفإتىلذلك

7+14:5الخروج

الإلوهيمى.المصدرإلىترجعربماالفقراتهذه

.IAالعر!5 I : I.

اليهوىالمصدرمؤلفدمجلاذاتهافىمصدريعقوببركةمثلالبحرقصيدة

القصة*داخلفى

17-ا:r!انحم!

!انأنهإدىيشير5التتنيةوفىهناتظهركماالعشرالوصايابينالفرقإن

منجزءامصدرهفىيبدوماعلىمحانوالذى-العشرللوصاياأصلىلصهنا&
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الن!داهرثتبمبأ

المصدرمصطلحاتاستخدموالذىالكهنوتىالمصدرمؤلفطوعه-الإلوهيمىاصصدر

.03الخر!فالسبتيوموصيةقارناالتثنوىالمصدرألفالذىوالشخص!حهنوتىت

.28-34:14الخروجفيظهراليهوىالمصدرفىالعشرالوصاياونص5:15والتتنية11

ا-23:ا+02022:ا-2:27022االخروج

مصدرا!انبلالإلوهيمىالمصدرمولفيكتبهلمقانونىنصهىالعهدصيغة

القصة.فىالمؤلفدمجه

11 ? JAII:2،72!ا

.قو-ذ!ربسببفقصانكن.الموضعهذاوأبيرامداثانالأسماءتناسبلا

أسماءأضافالمحررأنويبدو.ب37الفقرةفىبمفرديهمايذكرانوأبيرامفداتان

المنفصلتين.الأصليتينالقصتيندمجعمليةفىوأبيرامداتان

لعلىدا

والتىالصحراءفىالإرتحالأما!نحولالمحررملاحظاتإحدىهىهذه

الصحرأءفىالتيهبسنواتتهتمالتىالمختلفهالنصوصبينربطكوسيلةاستحدمت

2دلعلىا 0 + 1 2 : rI

11علىتحتوىجداقديمةنصوصتذ!روالتىالفقراتهذهتحديديصعب

.ااالربحروبكتاب

!ا2-ا:22فىلعلىا

الكهنوتى.والمصدراليهوىالمصدرأسسعلىيحتوىالقسمهذأأنيبدو

.للفقراتالدقيقالتحديدفيصعب
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i.ا:TYدلعلىا

كتابمثلواحدةوثيقةكأنت،33الإصحاحفىالارتحالاتقائمةأنيبدو

المختلفةالنصوصلتوحيد!وسيل!المحرراستخدمها،التكوينسفرفىنسابالأ

الزمنى.الإستمرارعطاءوا

24+ا:22لتثنيةا

وكما3التتنوىمؤلفبأيدىالموضعهذافىالنصإلىموسىقصيدةضمتم

،،ج!الوإخفاء،،صل3ابتتنوىرهاطومعينةومصطلحاتموضوعاتفهناكأشير

.(02)القصيدةهذهمنيبدوماعلىأخذتوقد

72+23:2التثنية

فىدمجهت!اصفصلمؤلفأصلهافىكانتموسىبركةأنيبدوماعلى

النص.

.52+22:48التثنية

72العددسفرفىتىالكهنوالمصدريحكيهالذىالنصعلىالفقيراتهذهتؤكد

مكانهاتغيروقدسىمووفاةلقصةكاستمرارالمحرربواسطةهناوضعهاوتم14.-13:

.التثنوىالمصدرنصإضافةبسبب

-216-

http://kotob.has.it



،

حا"

بم3

ناا
-!ط

4،8

خ
!لأ

.الا

التوداههـثتم!ملأ

!

لح،

+

بم،

!أ

-217-

ير
!

ب،!

.ع
كا

!

،-

http://kotob.has.it



ي!

التوداههـثتبملأ

،؟بميم،

21.-A

بم،

+ظ

،بمابم

"!أ

،أ

http://kotob.has.it



!

!

!لأ

-

-

مأ؟

1(ح

إ.

حلأ

غ

ةع

.بم

،!!

تم،

-921-

التلأداههـثتبامبأ

.!أ

ا؟،

ئم-

ح!؟،

3؟خ!م

.-يم.بم

إ.!

خلأ-ل!

ئم.

؟

؟

!م

،،

بم

http://kotob.has.it



كا
!أ؟

1،1

بم،

ئم*

ممأ؟

.طل!

.ئأ

،11

خ!

-تج.

ئم.

-022-

الت!داههـثتبملأ

لح.

.!.

3ء.(

،ط!؟

!3

ختم،

.،

.لأ

-،

اجما
لح.

.جما

http://kotob.has.it



أ!ا

."

ب

.!.

يم(

.،

:(؟

.مما؟بم

!أ،بم،

-221-

،01

ال!؟

-.

التوداههـثتبملأ

!!

.!

!.

).

في

بخ.

يم!

بم

،.

http://kotob.has.it



،1(

؟؟

--

ي!أ

.أ؟

-222-

ير

التولاههـلتبأهلأ

http://kotob.has.it



!ج!

طا

و6

بم.

1ج!حا

صأ

بم.

لحثبن

يم،

=ةأتم

ح!

؟

لأ

-222-

wاالنآثتبملأ

!

!

.-!ط

ث!

+.

"

-

!
!

http://kotob.has.it



!

!

ير

!

!

!

!

لأ

كأ؟
-ش!ا

-224-

+

داهلنقاهـثاق!ملأ

-

لح.

!ا

ح"

http://kotob.has.it



-بر

،،

-ئم

التالاههـثتم!ملأ

ط.(

يخ

-م،

نم،

-225-

بميم

.ط!

،!!

!؟لح.

-بم

لج!

جم!،م

http://kotob.has.it



!

!

طما.

T

ء

،!!

!%-

ا!يم

ثما

؟،

،؟

7

بم

بم"

!.

طحا

\".

بم

بم

1=ط!،

،.

بم(

ع،

-226-

التود51هـثتبمبأ

i

بم.

صبئ،

-ي!
كبم

http://kotob.has.it



طأ

ئما

غ

11011

!؟"،،

-!تمأأ

الأ،

كإ،

ع،

-227-

الت!لاههـثتبم!

!

إ

،.،

أ؟

ثم

"-ئبما

ه،

ج

.م،

+.

ير

http://kotob.has.it



!!

ب=2اله

"،يم

إ!
ا،،

،-

بما،

-ا؟

-

-228-

التولاههـلتبملأ

،3

.ثم-

http://kotob.has.it



`"لأ

نحما

نم،

بم"

-!ء

بم

ش

آا

-922-

داهلت!اهـثتبأمل!

-إأ،

يم،

http://kotob.has.it



-في

ا!ا

ح!

غ

؟!ا

.بخ-

.طأ

-!؟

،،.

بم

إ،

023--

التولاههـلتبملأ

،.

حم!،

)1

،بم،

ثأ

تم،؟

http://kotob.has.it



-في

اثا

غ

خ

لح،

.ئم.

!ا.ث!

غ؟

ئم

"يم

؟

1ءم

؟

-221-

التالاههـثتمأمب

!لأ"

يم

؟كه

http://kotob.has.it



التالاهلتصأمبه

-222-

http://kotob.has.it



التالاهثتم!مبأ

المراجعقالفة

1918.,Addis,.W .E Documents of the Hexateuch. London

Aharoni, Yohanan . The Solomonic Temple, the

.Tabern3 cle, and the Arad Sanctuary. In .H A
Hoffman, ,.rJ ,.de Orient and Occident, Cyrus Gordon

7391.,ft.Neukirchen:NeukirchenerمنFestschr

Albright, William Foxwell. The Biblical Period from

6391.,Abrahamto Ezra. New York: Harper

،From the Stone Age to Christianity. Garden City----

5791,4691.,N.:.Y Doubleday

Alt, Albrecht. Essays on Old Testament History and

6691.,Religion.Garden City, .N:.Y Doubleday

German edition, Kleine Schriften : ur Geschichte des

5391.111.11.,VolkesIsrael

Astruc, Jean. Conjectures sur les memoires originaux

parait que Moyse servi, pour composerلمأ

1753.le livre de la Genese

2918.,rtford+!e!حمم؟ء.كهعثحك.W The Genesis,nocaBكلن!ةذولBen

.Baltzer,Klaus. The Covenant Formulary

6491.,Philadelphia:Fortress,.7191 German edition

.Israel,3 rd edلمهBright, John. A History

8191.,Philadelphia: Westminster

Brown, Raymond ;.E Fitzmeyer, .J ;.A and

.Murphy,.R,E eds The Jerome Biblical Commentary
6891.,lewoodCliffs, .N:.J Prentice Hall!ول:

-233-

http://kotob.has.it



الت!لاهثتحأملأ

:Busink,Th. .A Der Tempel von Jerusalem. Leiden

0791,,Brill

,Carpenterيم .J ,E and Harford Battersby, .G Th

2091.,Hexateuch.London: Lon: mans, Green

,m؟of Old Tes7 ament CriticiيCheyne, .T .K Founders

3918.,London:Methuen
.Clements,.R .E Abraham and David London: SCM

أ.679

ythع!wا and HebrإCross,Frank Moore. Canaanite M

.7391,Epic.Cambridge: Harvard

01The Priestly Tabernacle. Biblical Archeologist-----

68-45.)4791(:

of the Old؟to the LiteratureهبDriver,.S .R Introduct. on

Testament. Gloucester: Peter Smith .7291 Original

1.991edition

.Duff,Archibald. History of* Old Testament Criticism

0191.,LondonWatts
.Eissfeldt,Otto. The Testament, an Introduction .P R

6591,,Acknyd,trams. Oxford: Basil Blackwell

Emerton, .J.A The Ori:in of the Promises to the

Patriarchs In the Older Sources of the Book of

32-14:32.Te. ctarnentumعكملمك!ول.Genesis

Nashville.للإEngnell, Ivan. A Rigid Scrutin

9691.,Vanderbilt:University Press

-224-

http://kotob.has.it



الت!لاهلتمأمل!

الى

Introductionto.أ the Testament.:مآFohrer.5 e

689.13 don6ولbiغNashville

Frankfort, Henri ; Frankfort, .H .A : Wilson. John

Jacobean, Thorkild and Irwin, .W .A The Intellectual

go University ofاغAncient Man. - Chicبر.لمAdventure o

4691.,oPressكالاخChic

6ح!Commitmentلمءلم7/ع vidNoel. Divinر!خFreedman

18Human)6491(:-لر،21 Obligation Interpretation

.431

..Pent3 teuch.-----

.WinonaLake.للإtr 61- , and Prophecy0رمبم -----./،!لم،لملمP،ا

0891.,Ind.:Eissnbrauns

Friedman, Richard Elliott, ed. The Creation of Sacred

,LiteratureBerkeley: University of California Press

.1891

an7 d Biblical Narrative. H arvard،رExil؟+------سما

1,8916,". S c h o la rs P ress،!1-ا،لra p h .s D e c a tu؟Se m itic M o n o g

The Poet and the Historian. Harvard Semitic!ا،س،------

8491.6,rsPress6غ:ScholخStudies. Dec3 tur, G

6 bernacle in the Temple.BiblicalغThe T.-----
.)0891(47Archerlogist

,Williamson.لم؟ .H .G ,.M eds. The Future3اأاع،------

،6udies: The Hebrew Scriptures. SemeiبمBiblical S

8691.,rsPress3-،غ: Scholل!,Studies: Decatur

f the3+لم!لمبم ,t Robert .M A Short Histoك!ع

f+6غ! the Bible. New York: Macmill؟Interpretation

4891.

-235-

http://kotob.has.it



التولاهكتطمبأ

Gray, Edward .M Old Testament Criticism. New

2391.,York:Harper

the Oldلمهel، Norman. Literary Criticism؟Ha

7191.,Testament.Philadelphia: Fortress

.Hahn,.E The Old Testament in Modern Research

6691.,Fortressآ!:Philadelph

6/Halpern, Baruch. The Constitution of the Monarch

:.inIsrael. Harvard Semitic Monographs. Decatur, Ga
8191,,ScholarsPress

Emergence of Israel in Canaan. Society ofيلم3ع-----

32,951:)7491(39Biblical Literature

Hanson, Paul. Song of Heshbon

032-792.)6891(:61Harvard Theological Review

Haran, Menahem. The Priestly Image of the

36Tabernacle. Hebrew Union College Annual

226-191.)6591(:

Shiloh and Jerusalem: The Origin of the Priestly.-----

Tradition in the Pentateuch. Journal of Biblical

24-14.:)6291(81Literature

.Templesand Temple Service in Ancient Israel.-----

7891.,NewYork Oxford

ann, .S A History of Israel in Old Testamentهه!ءول!

7591.,Times.Philadelphia: Fortress

Hillers, Delbert. Covenant: The History of a Biblical

9691.,Idea.Baltimore: Johns Hopkins

1651.33.Hobbes, Thomas Leviathan, Part,3 Chapter

-226-

http://kotob.has.it



الت!داههـثتطمب

Hurvitz, Avi. The Evidence of Language in Dating

.56-24:)7491(81the Priestly Code. Revise Biblique

f the Relationship Betweenى!/Linguistic Stud-----.لمهـ

Ezekiel. Cahiers3ىىy Source and the Bookإ.the Priestl

8291,6,ris:Gabaldaغde la Revue Biblique. P

,Hyattى3 .J .P Torah in the Book of Jeremiah. Journal

)4191(:69-381.06LiteratureبرBiblica

David andلمءin the PeriodشالاجIshida, Tomoo, ed. Stud

Solomon and Other- Essays. Tokyo : Yamakawa

8291,,Shuppansha

Jenks, Alan .W The Elohist and North Israclite

.7791،6 rsPress6خ tur, Ga:ScholخTraditions. Dec

6.te of the PriestlyCodeغKapelrud,.A .S The D
the Swedish Theological Instituteلمي.Annual

)6491(:64-58.III

.Israel.Trans6لمه nn, Yehezkel. The ReligionغKaufm

and ed. Moshe Greenberg . Chicago : University of

.3791,ChicagoPress,.0691 Hebrew edition

Kennedy, .A .R .S Tabernacle. Hastings Dictionary of

68-653.:theBible IV

Knight, Douglas .A Rediscovering the Traditions of

Israel. Society of Biblical Literature Dissertation

7391.,SeriesDecatur, :.aG Scholars Press

,Levenson؟ Jon. Who Inserted the Book of the Torah

)7591(:33-302.68Harvard Theological Review

-227+

http://kotob.has.it



الت!)51هـلتمامب!

,Halpernنملما B + ruch, eds Traditionsأ)6غلأ،------

.Pointsin. Billical Faith،3لململم7.لم.لململم!أTrarasfo) nnation

Essays Presented to Frank Moore Cross Winona

.1891,Lake.Ind.: Eisenbr6، uns

ripta6ح ,n and Abiram. S6،-roخ ,n Dathظ.Liver,Jacob

6..8 Jerus6، lem: HebrewUniversityخHierosolymitan

6191.
deuteronomischerياNorbert. Ausle 5 un.!كLohfin

,Texteلململململم/حىمم!7/علملم5.)6491( IV. Bibe

nicغ،the Josi6آ wbook ,oLundbomخ Jack .R The L

.Reformعrلما/9287:)7691(،+- Catholic Biblical Quart

.203

ht of Judah: In the6ء ham. TheTwiliغMalamat, Abr

6n Maelstrom. VetusTestamentum6غbyloniءEgyptian B

.)7591(:145-12328Supplements

.Originsand the. Form+ tive Period. In .H H.-------

.eh.87-3Jewish People, ppلمبر،لمy ,BenSasson.أ A Histor

7691.6,rd UniversityPress6)ءrvااع:.ssا،،ح7،خ:iاCamb

May, Herbert, ed. Oxford Bible Atlas, 3 rd ed. New

8191..Oxford!خ:Yor

,McBrideحثبا* Samule Dean. The Deuteronomic

.9691,d University16لم3آ r6خ tion, Theoloلأ-!.HDissertغ

nt Richmond: Johnخ،mentCovenإللthy, .D .J Test6غآMcC

Knox,ار،.77

616lخ Biblicغy and Covenant. Rome: Pontific.7إreat------.

6391.,Institute

-228-

http://kotob.has.it



النوداهـثتطحلأ

-!2f the Priesri؟e6لم؟لم .n The Narrative ,SMcEvenueخ Se

1.7916,lInstituteغl Biblicخاآضما،غWriter. Rome: Ponti

-McKenzieحعلما Steven .L The

6rdشأ Semitiعtic Histor -y. Harv؟Deuteronorni

8491.,Monographs.Decatur, :.aG Scholars Press

6 ll. .G .E Law a%nd Covenant in IsraelandءMendenh

the Ancient Near East. Pittsburgh: Biblical

559.1.,Colloquium

,Milgrom,Jacob. Cult and Conscience. Leiden: Brill

7691.

:6 l Terminology, I . BerkeleyضأخStudies in Leviti.-----

0791.6,pressغi6آول lifoخUniversity of C

6 ry Connection BetweenLev6غ ,n .W .L TheLiterخMor
and Deut .92-12:14 Catholic Biblical،31-الص:I I

.277-271)6691(:28,Quarterl-y

en zur Pentateuch6ء : unخl، 3. 53 w4!ضأسMowin

6491.,QuellenfrageTrondheim: Universitetsforlaget

,ahبم. The Anchor BiblأبرhenعMyers, Jacob .M Ezra/N

6591.,yاءGarden City, .N :.Y Doubled

Nelson, Richard. The Double Redaction of the

.DeuteronomisticHistory JSOT Supplement Series

8191.,Sheffeld

.Nicholson,.E.W Deuteronomy and Tradition

:6؟،.679.1 FortresعPhil 3 delphi

,Exiles.Oxford : Blackwell!رسPreaching to th.------

0791.

-923-

http://kotob.has.it



داهالتهثتبامب!

,Noth,Martin. Exodus. Philadelphia: Westminster

.2691

History of Pentateuchal Traditionsطهـ.------

Prentice Hall, .7291 German:له.*,EnglewoodCliffs

4891.,edition

srael New York: Harper andمبم3بر!/The Histo.------

5891.,Row,.0691 German edition

The Laws in the Pentateuch. Edinburgh : Oliver.------

6691.,andBoyd

6591.,LeviticusPhiladelphi 3: Westminster.------

6591.6,delphi6،:WestminsterغNumbers. Phil.------

:TheOld Testament World Philadelphia.------
6491.,Fortress,.6691 Germ3n edition

.3 : eschichtliche StudienكهUberlieferun.------

en : Max Niemeyer Verlag, .5791 OriginalيأTubin

edition. .4391 011-1.pP in English translation as The

,DeuteronomisticHistory. JSOT Supplement Series

8191.,Sheffield

Perdue, .L,.G and Kovacs, .B ,.W eds A Prophet to the

;Nations: Essays in Jeremiah Studies. Winona Lake

8491.,Ind: Eisenbrauns

olzin, Robert, Late Biblical Hebrew : Toward on!

.ofBiblical Hebrew ProseألمىHistorical Typolog

7691.,Decatur,:.aG Scholars Press

Pritchard, James ,.B ed. Ancient Near Eastern Texts

,Relatingto the Old Testament, 3 rd ed. Princeton

9691.

-024+

http://kotob.has.it



لاهلتهاثنطمل!

Propp, Willi66 m .H The

Catholicا6blicغا Bبر?uredكهTransfigured or Disfi

8791.,Quarterly

011A Commentar:.للإronomرicte!ءص.Von Rad, Gerhard

.London,691ع0،6 SCM

6191.,Westminster:كsis PhiladelphiسعGen.-----

.h(Berlin: W!خft im Hexateuبرrschr!رسDer Priest.-----

.Kohlhammer,ا9؟4.

6 teuch. New Yorkخx!صthe H.لمبرلمThe Problem.-----

.،،691,MeGraw-Hill

Rendsbur 2, .G Late Biblic6، l Hebrew and the Date of

216stSociety6غ l of the Ancient NearءE.P Journ

05(:8-655)891

ferungsgeschichtlicheأجRolf Das uberl،أRendtori

Problem des Pentateuch (Beihefte zur Zeitschrift fur

die alttestarnentliche Wissenschafe .147 Berlin / New

7791.,York: Walter de Gruyter

he/لمism in!أضerson, John. Old 4e stament CritكهRo

:Londonلوland and German،ثأNineteenth Century": E ،n

SPCK،ارع84.

.،!Rowleيف. .H .H The Old Testament and Modern Stud

Newظ:Oxford.91يبم Yor

6 nd Bible Studiesin6خhum.HebrewءSarna, N
01.MedievalSpain. The Sephardic Heritage. vol

7191.6,llentine.Mitchell7غ.London

.VanSeters, .J Abraham in History and Tradition

7591.,YaleUniversity press:ولNew Have

-241-

http://kotob.has.it



التولاههـثتطملأ

.f David, vol01؟ Excavations at theCity،خShiloh, Yig

Archeology, Hebrew!01ض Jerusalem: Institute o

.8491,University

Speiser, .E .A Genesis, The Anchor Bible. Garden

6491.,City,.N:.Y Doubleday

.Spinoza,Benedict. Tractatus the ologico-politicu,s

0157.

.imس! The Period of the First Temple, thلأTadmor، Ha

-BabylonianExile and the Restoration. In .H.H Ben

82.1-19..wishPeople, ppfبرthe Je،برSasson, A History

7691.,e,Mass.: Harvard University PressءCambrid

Thompson, .R .J Moses and the Law in a Century of

3 Vetus Testamentumبمح3؟ncإCriticism S

,1970,Supplements.91 Leiden : Brill

.TsevatMatitahu. Studies in the Book of Samuel, III

)6391(:82-71.34Hebrew Union Collage Annual

:DeVaux, Roland. Ancient Israel. New York

.6191,McGraw-Hill

Weinfeld, Moshe. The Covenant of Grant in the Old

Testament and in the Ancient Near East. Journal of

)0791(:302-184.09rican Oriental Societyرعthe Am

.hoolخDeuteronomyand the Deuteronomic Sc.-----

7291.,NewYork: Oxford University Press

Getting at the Roots of.-----

Understanding of the Law of Israel on the 001 th

97/14..Anniversaryof the Prolegomena. Report No
Jerusalem Institute for Advanced Studies, Hebrew

9791,,University

-242-

http://kotob.has.it



الت!)51هـثأملأ

Jeremiahآ+niلد!ا-؟!تيم+-35ت:برت and the Sp.-----

.3Israel!30،.لمبر7ة-لحت----6ت-----.-يربم Zeitschr

.)7691(:56-17.88ftءWissensch

5omeraح!!ءب.ت zurكاus. ProleأWellhausen, Jul

Israels.Edinburgh,188ث!.

,Reprinted,Gloucester.آتب-- Mass., Peter Smith

1883.,Germanedition

uaيم3أ5أ-لم،لململم1 aء/De Wette, .W .M .L Dissertatio critica

Deuteronomiumعكاam,3ىأ/إ-9-لما Pentateccchi libris div

recentiorisأ!اطopus!،3،3،ع. auctorمل!بcuiusdayn

7اخ4Theoloء5ح6ء0 onstatur. .5018 Repnnted in Opuscul

Berlin.81؟05

Williamson, .H .G .M Israel in the Books of

7791,,eUniversity Pressكهmbridغ،Chronicles. C

6s Kerygma desغs W3 lter. D6ءولWolff, H

deuteronornistischenلم3نج!ألم.لملم. Geschichtswerks. Zeitschr

)6191(:86-171.73ftىhe Wissensch!ضdie alttestanentli

Wright, George Ernest, ed. The Bible and the Ancient

6191.,NearEast. Garden City: .N:.Y Doubleday

6 delphia: WestminsterغBiblical Archeolo 5 .y Phil.-----

6291.,Press

.Bibleج,.5391 -311:11 .537 New York: Abingdo

.Godلمه.the Actsظ.لمئمAnd Fuller, .R .H The Boo.-----

yGardenغ,5791.6 City, .N:.Y Doubled

God: A Form Critical Study ofأThe Lawsuit o.-----

,Deuteronomy.32 In .B Anderson and .W Harrelson

-242-

http://kotob.has.it



التلأداههـثتبمب!

,eds.,Israel s Prophetic Heritage New York: Harper

6291.

.tبململمThe Old Testament Against Its Environm.-----

0591.,London:SCM

Zevit, Ziony. Converging Lines of Evidence Bearing

.onthe Date of P

3Zeitschrift؟49 , fur die alttestamentliche Wissenschr

90-205..)8291(

The Priestly Redaction and Interpretation of the.-----

plague Narrative in Exodus. Jewish Quarterly Review

211-391.)7691(:66

للطباعةالضياء

0757196

-244-

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



-

http://kotob.has.it



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



